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PŘEDMLUVA
Toto skriptum vzniklo v rámci projektu Inovace bakalářského a navazujícího studijního programu v oboru
Bezpečnost a kvalita potravin na VFU Brno. Jde o významnou inovaci dosavadního stavu, kdy studenti bakalářského
programu měli při studiu povinně volitelné disciplíny zoologie po řadu let k dispozici pouze skriptum určené pro
magisterský program, tedy pro budoucí veterináře. Tento studijní materiál obsahoval velký objem nadbytečných
informací, zejména pokud jde o jeho zaměření na zvířata zájmových chovů. Studenti bakalářského programu tak často
nebyli schopni z tohoto množství informací vybrat ty, které jsou podstatné z hlediska jejich odborné specializace. Nové
skriptum je tedy určeno především studentům 1. ročníku bakalářského studijního programu Bezpečnost a kvalita
potravin Fakulty veterinární hygieny a ekologie. Pochopitelně může být využito i studenty ostatních studijních
programů, vyšších ročníků, graduovanými veterinárními lékaři a studenty podobně zaměřených vysokých či středních
škol, jakož i zájemci o problematiku zoologie a ochrany přírody.
Za základ předkládaného textu byla použita skripta Zoologie, VFU Brno 2010 a Zoologie pro veterinární mediky,
VFU Brno 2004, autorů Bártová, E., Dolejská, M., Hauptmanová, K., Hrabák, R., Kajerová, V., Klimeš, J., Krčma, J.,
Kubištová, I., Literák, I., Mrlík, V., Navrátil, S., Palíková, M., Pavlačík, L., Sychra, O., a Široký, P. Tento materiál byl
nyní výrazně zestručněn, inovován, aktualizován, přepracován a i když někteří z bývalých spolupracovníků zde již
nejsou uvedeni mezi autory, za jejich významný podíl na původní verzi skript jim patří náš velký dík.
V určitých etapách historie naší školy byla výuka zoologie (v rámci disciplíny biologie) odsouvána do pozadí a její
význam proto někdy není plně chápán ani mnohými veterináři, kteří v těchto obdobích vystudovali. Podobná situace je
dnes i v některých evropských zemích. Skutečností ovšem je, že veřejnost vnímá veterináře jako odborníka na
problematiku zvířat v celém komplexu a je předpoklad, že určité bazální znalosti zoologie bude očekávat i od
absolventů bakalářského studia na veterinárně zaměřené fakultě. Dnešní zoologie je nesmírně rozsáhlý a dynamicky se
rozvíjející obor vyznačující se velmi úzkou specializací. Nebylo proto lehké vybrat z obrovského množství poznatků tu
nepatrnou část, která by se měla stát součástí odborného profilu budoucího odborníka v oblasti bezpečnosti a kvality
potravin.
Úvodní kapitoly tohoto skripta jsou zaměřeny obecně a stručně shrnují informace z celých vědních oborů, jako jsou
paleontologie, zoogeografie, embryologie, etologie, ekologie a taxonomie. Některé z jmenovaných oborů jsou též
součástí curricula na VFU Brno. Převládající část textu je věnována systematickému přehledu významných taxonů.
Z tradice jsou sem zahrnuti i (bývalí) prvoci, ačkoli dnes již nejsou považováni za živočichy a neměli by tedy vlastně
být v zoologii probíráni. I když je kladen důraz na živočichy využívané jako potravina, nelze toto skriptum pokládat za
učební text s vyhraněným zaměřením na aplikovanou zoologii. Je tomu tak proto, že kromě bezprostředně využitelných
faktů bylo nutno studentům poskytnout všeobecný širší a ucelený přehled souvislostí a moderních zoologických
poznatků. Podle našich zkušeností totiž většina studentů přichází na vysokou školu se zcela nedostatečnými znalostmi
středoškolské zoologie resp. biologie a nemálo studentů se s biologií živočichů nesetkalo na střední škole vůbec. Proto
byly do tohoto skripta zařazeny též informace obvykle obsažené ve středoškolských učebnicích tak, aby došlo
ke sjednocení znalostí studentů přicházejících z nejrůznějších typů středních škol s velmi rozdílnou úrovní. To je též
příčinou, proč skriptum přesahuje obvyklý rozsah textu pro jednosemestrální disciplínu.
V duchu tradičního pojetí zoologie je podstatně více místa věnováno morfologii než fyziologii probíraných skupin
živočichů. Kde to bylo možné, jsou živočišné druhy prezentovány jako nedílná součást ekosystémů a jako výsledek
stále probíhající evoluce. Velká pozornost je věnována pojmovému aparátu zoologie, neboť podle našich zkušeností
dnešní studenti přicházejí s mizivými znalostmi cizích slov a cizích jazyků obecně, nemluvě o neschopnosti porozumět
odborné terminologii vycházející z latinských nebo řeckých základů. Nesnadným úkolem byl výběr vhodného
zoologického systému; u některých skupin jsme se přidrželi tradiční klasifikace, u jiných jsme vycházeli z novějších
názorů. Závěrečný přehled literatury neuvádí veškeré použité prameny, ale je spíše přehledem zásadních souborných
publikací, které mohou posloužit vážnějším zájemcům o určitou oblast zoologie. Nevyhýbali jsme se zde ani uvedení
některých kvalitních populárně naučných knih.
Výuka zoologie představuje teoretický základ pro studium řady navazujících oborů, např. parazitologie,
zootechniky, etologie, určitých úseků hygieny potravin apod. Informace z kapitoly taxonomie jsou použitelné kromě
parazitologie i v mikrobiologii.
Vycházeli jsme z toho, že v následujícím studiu se studenti budou detailněji zabývat poznatky týkajícími se několika
málo druhů nejvýznamnějších domácích zvířat, především savců. Proto jsme nejvíce místa věnovali z hlediska
potravináře „okrajovým“ skupinám, na které v další výuce mnoho prostoru nezbývá a přitom se s nimi ve své praxi
může setkat (někteří bezobratlí (zejména mořští) a obratlovci, např. konzumní ryby, lovná zvěř, laboratorní zvířata). Jde
pochopitelně o probrání biologie a postavení těchto druhů v systému živočichů, nikoli o problematiku medicínskou.
V některých učebnicích zoologie jsou téměř obcházeny některé atraktivní taxony s poukazem na to, že jsou všeobecně
známé (např. pěvci, brouci, motýli). Dnešní mladá generace je však bohužel nezná a přitom upozornění na tyto skupiny
živočichů by jí mohlo otevřít cestu k zájmu o přírodu jako celek a o její ochranu. Proto jsme jim věnovali určitý prostor
navzdory nevelkému bezprostřednímu praktickému významu. Ve skriptech jsou tyto skupiny též zmiňovány i z toho
důvodu, že se s nimi studenti setkávají na terénních blokových cvičeních v Poodří.
Vzhledem k rozvoji zoologických poznatků je samozřejmé, že skriptum bude rychle zastarávat a od studentů se
očekává, že zde uvedená fakta budou průběžně korigovat a rozšiřovat o aktuální poznatky prezentované na přednáškách
a cvičeních. Autoři budou vděčni za veškerá upozornění na nedostatky i za náměty ke zkvalitnění případných budoucích
vydání tohoto skripta.
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Z technických důvodů nebyly do skript zařazeny prakticky žádné ilustrace. Zvládnutí zoologie ovšem spočívá do
značné míry na vizuálních vjemech a při jejím studiu se bez obrazového materiálu nelze obejít. Do doby dokončení
připravované multimediální pomůcky pro bakaláře tak budou studenti odkázáni na stávající multimediální pomůcku pro
studenty magisterského programu, na prezentace k přednáškám a na pracovní listy ze cvičení. Mimoto existuje
nepřeberná paleta bohatě ilustrovaných populárně naučných publikací a multimediálních materiálů pro nejrůznější
kategorie zájemců o zvířata a rovněž televizních dokumentů o fauně celého světa. Málokterý obor je dotován takovými
kvanty vizuálních informací jako právě zoologie. Ke zvládnutí identifikace druhů živočichů jistě přispěje i návštěva
zoologické zahrady, která je součástí výuky zoologie, popř. i muzejních zoologických sbírek.
Byli bychom rádi, kdyby výuka zoologie probudila ve studentech trvalý zájem o tento obor tak, aby v jejich
soukromých knihovnách nechyběla kvalitní literatura z této oblasti, aby sledovali televizní dokumenty o přírodě, aby
tento zájem dále přenášeli na své děti a aby ve svém okolí vystupovali jako zastánci ochrany zvířat a přírody.
Závěrem si dovolujeme vyjádřit poděkování všem, kdo přispěli k realizaci tohoto skripta.
Brno, září 2013
Za kolektiv autorů: Jiří Klimeš
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1.

PŘEDMĚT, STRUČNÁ HISTORIE A METODY ZOOLOGIE

Zoologie je věda zabývající se studiem živočichů. Její název je odvozen z řečtiny: zoon = zvíře, živočich, tvor. Jako
taková je tedy součástí biologie. Zoologii lze rozdělit na všeobecnou a speciální resp. systematickou zoologii. Zatímco
první se zabývá obecnými jevy a zákonitostmi společnými všem nebo mnoha skupinám živočichů, druhá studuje
specifické zvláštnosti jednotlivých skupin. Aplikovaná (použitá) zoologie se zabývá živočichy s praktickým významem
pro člověka a přenáší poznatky teoretické zoologie do praxe; patří sem např. zemědělská, lesnická, myslivecká,
medicínská zoologie. Zoologii můžeme dále členit do řady užších disciplín. Tak např. stavbou živočišného těla se
zabývá morfologie živočichů, ontogenetickým vývojem embryologie, funkce živočišného organismu studuje fyziologie,
chováním se zabývá etologie. Studiu cizopasníků se věnuje parazitologie. Některé zmíněné podobory zoologie studují
budoucí veterináři podrobněji a ve větším rozsahu než vlastní zoologii. Za hraniční obory lze považovat např. ekologii,
zoogeografii, taxonomii, hydrobiologii nebo paleontologii. Paleontologie se zabývá vymřelými (fosilními) formami,
zoogeografie, která sama je součástí biogeografie, studuje rozšíření živočichů. Podle specializace na jednotlivé skupiny
živočichů rozeznáváme v rámci zoologie např. malakologii resp. malakozoologii (nauka o měkkýších), akarologii,
arachnologii, entomologii, ichtyologii, batrachologii (nauka o obojživelnících), herpetologii (nauka o plazech),
ornitologii a mammaliologii neboli teriologii (nauka o savcích). Entomologie se dále člení na lepidopterologii,
koleopterologii, dipterologii aj. Hydrobiologie studuje zákonitosti života ve vodě. Bionomie zkoumá a popisuje způsob
života živočišných druhů. Faunistika zkoumá a popisuje zvířenu neboli faunu, tj. soubor druhů vyskytujících se na
určitém území. Z metodologického hlediska lze hovořit o experimentální nebo terénní zoologii apod. V rámci zoologie
se z tradice dosud probírá i protozoologie (nauka o prvocích), ačkoli podle současného pojetí nejsou prvoci pokládáni
za živočichy.
Živočichové (Animalia) v tradičním překonaném pojetí zahrnovali i jednobuněčné prvoky, dnes se sem řadí obvykle
jen mnohobuněční (Metazoa) včetně člověka. Pod pojmem zvíře rozumíme živočichy s výjimkou člověka. Pojem
bezobratlí je vžité, avšak nevhodné souhrnné označení živočichů s výjimkou obratlovců, někdy jsou však pod tímto
výrazem chápáni živočichové kromě strunatců. Je třeba si uvědomit, že někteří bezobratlí mají blíže k obratlovcům než
k jiným bezobratlým. Jde tedy o parafyletický taxon (viz dále), který se traduje pouze z pragmatických důvodů, např.
s ohledem na stávající legislativu. Totéž konečně platí i o pojmu zvíře, neboť řada druhů zvířat je mnohem bližší
člověku než některým jiným zvířatům (např. mihule nebo ježovka jakožto druhoústí jsou mu příbuznější než řekněme
žížale). Často se nesprávně zaměňují termíny zvíře a zvěř. Pojem zvěř zahrnuje volně žijící ptáky a savce, kteří jsou
nebo byli předmětem mysliveckého obhospodařování (chovu a lovu). Ještěrku, běláska nebo psa můžeme označit za
zvíře, ale nikoli za zvěř. Rovněž není možné spojení typu "laboratorní zvěř".
Za zakladatele zoologie bývá často považován starořecký učenec Aristoteles (384-322 př. n. l.). S rozvojem
zoologie v modernějším pojetí jsou spjata jména jako Linné, Cuvier, Buffon, Lamarck a především Darwin. Carl Linné
(1707-1778), zakladatel biologické systematiky, byl zastáncem kreacionismu a neměnnosti organismů. Na posun
představ o přírodě směrem k vzniku a vývoji druhů měly zásadní vliv hromadící se poznatky paleontologie a geologie.
Diluvianisté (diluvium = potopa) vysvětlovali nálezy zkamenělin jako pozůstatky tvorů, kteří zahynuli při opakovaných
potopách světa. Francouzský přírodovědec a zakladatel srovnávací anatomie Georges Cuvier (1769-1832) formuloval
teorii kataklyzmat, podle níž Zemi čas od času postihují globální katastrofy, během nichž dochází k zániku části
živočišných druhů. Ty pokládal za stvořené a neměnné. Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) byl francouzský
evolucionista a předchůdce Darwina. Anglický přírodovědec Charles Darwin (1809-1882), autor dodnes platné
evoluční teorie, byl geniálním vědcem, který bývá pokládán za nejvýznamnějšího biologa vůbec. Anglický
přírodovědec Alfred R. Wallace (1823-1913) formuloval vývojovou teorii současně s Darwinem a stal se zakladatelem
biogeografie.
Konrad Lorenz (1903-1989) byl rakouský etolog a filozof, který se věnoval především studiu chování husí. Za své
vědecké objevy byl v r. 1973 oceněn Nobelovou cenou, spolu s holandským etologem Nikolaasem Tinbergenem
(1907-1988) a rakouským etologem Karlem von Frischem (1886-1982). Ze současných zoologů je možno jmenovat
Američana George B. Schallera (nar. 1933), průkopníka moderní terénní mammaliologie. Proslul svými ekologickými
a etologickými studiemi goril, lvů, tygrů, irbisů a pand.
V dnešní době masové devastace přírody roste význam popularizace zoologie. Klasikem v této oblasti byl německý
přírodopisec Alfred Brehm (1829-1884), autor mnohadílné encyklopedie Brehmův život zvířat. O výzkum moří a jeho
popularizaci má enormní zásluhy Francouz Jacques-Yves Cousteau (1910-1997), průkopník potápění, ředitel
Oceánografického muzea v Monaku, autor řady knih a filmů (Oscarem oceněný dokument Svět ticha). Neobyčejné
zásluhy o ochranu zejména africké přírody a její popularizaci má německý zoolog a veterinář Bernhard Grzimek
(1909-1987), ředitel ZOO ve Frankfurtu nad Mohanem, editor monumentální encyklopedie Grzimkův život zvířat a
autor Oscarem oceněného filmového dokumentu Serengeti nesmí zemřít (česky Ráj divokých zvířat). Anglický
přírodovědec a průkopník moderního pojetí zoologických zahrad Gerald Durrell (1925-1995) se prostřednictvím
nadace a ZOO na ostrově Jersey významně zasloužil o ochranu světové, zejména ostrovní fauny, natočil televizní
seriály a napsal řadu knih. Nejvýznamnějším žijícím tvůrcem televizních dokumentů o přírodě je Angličan Sir David
Attenborough (nar. 1926). U nás se o popularizaci zoologie nepochybně nejvíce zasloužil Zdeněk Veselovský (19282006), profesor zoologie, významný etolog a ornitolog, dlouholetý ředitel pražské ZOO.
Zoologie procházela ve svém vývoji rozmanitými etapami. Podobně jako v jiných vědních disciplínách byl i její
pokrok podmíněn především rozvojem nezbytných výzkumných metod. V počátcích zoologie to byl zejména rozvoj
mikroskopie. Zoologie byla zprvu především morfologicky zaměřenou disciplínou, převládalo zkoumání anatomie
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živočichů. Systematika založená na morfologii tvořila až 3/4 náplně zoologického výzkumu. Teprve později došlo na
studium fyziologie, experimentální práce, výzkum chování apod. Etologie prošla od konce 19. stol. etapou
behaviorismu, zkoumajícího zákonitosti procesu učení a tzv. operantního podmiňování s využitím experimentů na
laboratorních potkanech (E. L. Thorndike, B. F. Skinner), a zároveň reflexologie zaměřené na neurofyziologii učení se
psem jako hlavním modelem (ruská škola I. M. Sečenova a I. P. Pavlova). Ve 30. letech 20. stol. vzniká klasická
evropská etologie (K. Lorenz, N. Tinbergen) zaměřená hlavně na vrozené chování zkoumané i v přírodních
podmínkách. Od 60. let integruje poznatky klasické etologie a genetiky sociobiologie; snaží se zejména vysvětlit původ
altruistického chování (E. O. Wilson, W. D. Hamilton). V 70. letech vzniká behaviorální ekologie, mezioborový směr
na pomezí ekologie, etologie a evoluční biologie. Zkoumá propojení chování živočichů s jejich životním prostředím
a význam chování pro jejich přežití.
V jistém období převládal mezi zoology názor, že o větších obratlovcích je známo prakticky vše a za „vědecké“
bylo pokládáno pouze studium mikroskopických bezobratlých živočichů. Časem ovšem vyšlo najevo, že vědomosti
o tak známých druzích, jako jsou např. lev, vlk, slon nebo gorila, jsou téměř nulové a založené na nemístné generalizaci
ojedinělých, nahodilých a zkreslených pozorováních lovců, tj. tato zvířata byla „studována“ pouze „přes hledí pušky“.
To přineslo renesanci vědeckého zájmu o velká zvířata, který se již před mnoha desetiletími posunul z „anekdotického
období“ k serióznímu terénnímu výzkumu. V tomto ohledu sehrála převratnou roli radiotelemetrie, tj. sledování
živočichů označených miniaturními vysílačkami na dálku pomocí antén a satelitů, včetně jejich přesné lokalizace
pomocí GPS (global positioning system). Tato technika byla poprvé vyvinuta u velkých savců, jejichž odchyt byl
umožněn vynálezem imobilizačních střel a účinných imobilizačních látek (veterinář A. M. Harthoorn, známý
z televizního seriálu Daktari). Miniaturizace pokročila tak daleko, že touto technikou lze dnes sledovat i velké druhy
hmyzu. V uplynulých desetiletích doznalo značný rozvoj studium karyotypu (karyologie) a polymorfismu bílkovin
krevního séra s cílem objektivněji stanovit příbuznost jednotlivých taxonů. V současnosti nesmírně urychlily rozvoj
taxonomie molekulárně biologické metody v kombinaci s kladistickou analýzou. Tato moderní fylogenetická
systematika (kladistika), jejímž zakladatelem byl německý entomolog Willi Hennig (1913-1976), postupně nahradila
tradiční evoluční taxonomii, jejíž principy formuloval G. G. Simpson (1902-1984). Pomocí kladistické analýzy lze
vyhodnocovat nejen molekulární, ale i morfologické aj. znaky. Tradiční přístupy jako morfologie, paleontologie nebo
embryologie však někdy poskytují jiné závěry než molekulární fylogenetika; podobně konfliktní mohou být výsledky
při zahrnutí nebo naopak nezahrnutí vymřelých skupin. Volba vhodných metodik a interpretace jsou však natolik
náročné, že mnoho taxonomických revizí se ukázalo jako mylných a občas došlo i k potvrzení zamítnuté tradiční
klasifikace. Molekulárně biologické metody umožňují nejen objektivně zjišťovat fylogenetickou příbuznost živočišných
skupin a rekonstruovat průběh jejich evoluce, ale i identifikovat jedince a stanovit jejich příbuzenské vztahy
z nepatrných vzorků materiálu (trus, bioptáty získané pomocí střel), rozlišovat pohlaví apod. Existují snahy nahradit
tradiční vizuální určování živočichů jinými metodami, např. pomocí "genetického čárového kódu".
Každý podobor zoologie využívá své specifické metody terénního výzkumu, sběru, odchytu případně preparace.
Např. v hydrobiologii je to lov síťkami na plankton a bentos, drapáky a dredžemi. V akarologii se klíšťata na vegetaci
loví tzv. vlajkováním. V entomologii se provádí smýkání, sklepávání, fumigace, prosívání nebo lov na světlo,
vnadidlo, do různých typů lapáků či do zemních pastí. K oddělení hmyzu od substrátu se používají exhaustory,
termeklektory, foto- nebo xereklektory, hmyz se usmrtí ve smrtičce a preparuje vysušením po napíchnutí nebo nalepení
a uchovává se ve sbírkových krabicích. Jindy se uchovává v konzervačních tekutinách nebo ve formě trvalých
mikroskopických preparátů. Určování (determinace) se tradičně provádí za použití dichotomických určovacích klíčů.
V ichtyologii se kromě různých typů sítí často používá odlov elektrickým agregátem, ke sledování tahů ryb se využívá
značení pasivními transpondery (mikročipy). U drobných zemních savců se provádí odchyt pomocí sklapovacích nebo
živolovných pastí. Zhotovování dermoplastických preparátů se nazývá taxidermie. U ptáků se provádí odchyt do sítí
s následným kroužkováním. Potrava se zkoumá analýzou obsahu trávicího traktu usmrcených zvířat nebo trusu.
U velkých savců v otevřeném terénu lze provádět sčítání ze vzduchu nebo v lesích snímkování pomocí tzv. fotopastí.
Ve výzkumu živočichů sehrály a dosud hrají významnou roli zoologické zahrady a muzejní sbírky. Studium
systematiky jakékoli skupiny se neobejde bez typového materiálu a srovnávacích muzejních sbírek. Dermoplastické
preparáty obratlovců („vycpaniny“) a vypreparovaný hmyz v expozicích pro veřejnost představují obvykle jen malou
část sbírek. Většina se nachází ve skladnějším uspořádání v depozitářích, kde jsou k dispozici specialistům. Bez těchto
sbírek by bylo stěží myslitelné např. zpracování ilustrovaných atlasů pro určování živočichů v přírodě. U nás vlastní
nejrozsáhlejší zoologické sbírky Národní muzeum v Praze, ještě větší sbírky mají muzea ve Vídni, Paříži, Londýně atd.
Nárůst poznatků si v zoologii podobně jako v jiných odvětvích diktuje specializaci, často na jedinou čeleď (např.
v entomologii) nebo jediný druh. Žádný zoolog neovládá zoologii v celé šíři a tím méně to lze očekávat od veterináře,
který je primárně odborníkem na medicínskou problematiku a i v té se dnes stále více prosazuje specializace. Veterinář
by však měl vědět, kde hledat příslušné informace a na které specialisty se může obrátit. U nás se zoologií zabývají
především absolventi přírodovědeckých fakult, kteří pracují na těchto fakultách a jiných vysokých školách podobného
zaměření (včetně naší), ve výzkumných ústavech (Entomologický ústav, Ústav biologie obratlovců Akademie věd
České republiky), v Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR, v zoologických zahradách a muzeích. Informace o
bezobratlých škůdcích lze získat od rostlinolékařů (fytopatologů), kteří jsou absolventy zemědělských univerzit.
Existují odborné a zájmové společnosti sdružující amatéry i profesionály se zájmem o určité skupiny živočichů – Česká
zoologická společnost, Česká společnost ornitologická, Česká entomologická společnost aj. Tyto společnosti obvykle
vydávají periodika a další informační materiály; články se zoologickým zaměřením vycházejí i v časopisech Živa a
Vesmír. Od 50. let 20. století u nás vycházejí edice Fauna ČSR resp. ČR a SR (desítky svazků) a Klíč zvířeny ČR.
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2.

VZNIK A FYLOGENEZE ŽIVOČICHŮ

Podle dnešních poznatků mají živočichové (Metazoa) monofyletický původ (tj. sdílejí společného předka) a vyvinuli
se z jednobuněčných eukaryotních organismů, konkrétně ze společného předka s trubénkami (Choanoflagellata). Ve
vývojových liniích živočichů lze vysledovat tendenci ke zvětšování velikosti, neboť větší velikost přináší řadu výhod.
Hlavním důvodem vzniku mnohobuněčnosti byl zřejmě fakt, že nebylo možné zvětšovat velikost buněk nad určitou
mez, danou prostými fyzikálními zákonitostmi. Jedná se o vztah mezi povrchem a objemem koule nebo krychle při
zvětšujícím se poloměru nebo straně. Difúze plynů a rozpuštěných látek je efektivní jen při relativně velkém povrchu; s
růstem poloměru relativní velikost povrchu klesá a výměna se stává nefunkční. Proto např. celým povrchem těla dýchají
především nejmenší živočichové a proto bylo nutné jít cestou zmnožení počtu buněk při zachování jejich malé velikosti.
Možnou cestu od jednobuněčnosti k mnohobuněčným živočichům se snažilo vysvětlit několik spekulativních hypotéz,
které formulovali významní biologové před více než 100 lety (E. Haeckel, I. Mečnikov, O. Bütschli aj.). Uchylovali se
přitom k analogiím s existujícími organismy a embryonálním vývojem. E. Haeckel je autorem tzv. biogenetického
zákona, který praví, že ontogeneze je zkráceným opakováním fylogeneze. Toto pravidlo je dnes někdy pokládáno za
neplatné, i když najdeme případy, na které je lze aplikovat. První živočichové byli mořští, pravděpodobně bentičtí, s
povrchovou vrstvou obrvených (monociliátních) buněk a vnitřními kmenovými buňkami bez bičíků. Postrádali ještě
zřejmě symetrii. Z recentních živočichů se této představě nejvíce blíží vločkovci (Placozoa). Postupně pak docházelo k
diferenciaci buněk do tkání, orgánů a specializovaných soustav.
Ačkoli se v poslední době díky kladistické analýze a molekulárně biologickým metodám začínají vyjasňovat
skutečné fylogenetické vztahy mezi jednotlivými skupinami živočichů, mnohé aspekty fylogeneze této říše zůstávají
nadále zahaleny tajemstvím a jsou předmětem spekulací. Jisté je, že si vývojový „strom života“ nemůžeme představovat
jako hlavní kmen s postranními větvemi, který směřuje vzhůru k obratlovcům, savcům a posléze k člověku jakožto
svému cíli a vrcholu, jak to bývá někdy mylně chápáno. Výstižnějším a správnějším schematickým vyjádřením evoluce
jsou do různých stran se rozbíhající a větvící vývojové linie, představující různé alternativní cesty. Pokud jako kritérium
evoluční úspěšnosti bereme početnost populace a její vzrůstající tendenci, pak je člověk ve své velikostní kategorii
skutečně nejúspěšnější; nemůže se ovšem měřit např. s hmyzem. Pokud za evoluční úspěšnost vezmeme délku přežívání
na této planetě, pak se jako jedna z nejúspěšnějších skupin jeví např. ostnokožci, kteří přežili přes 500 milionů let v
dodnes velkých počtech, a to navzdory opakovaným katastrofám, jež přivodily zánik většiny jejich současníků. Savci
oproti nim obývají Zemi relativně krátkou dobu (přes 200 mil. let) a moderní lidé (Homo sapiens) existují teprve 200
tis. let.
Jedním ze základních mechanismů evoluce je adaptivní radiace, dříve často označovaná jako divergence
(rozbíhavost) vývojových linií. Název radiace (doslova vyzařování) naznačuje, že jde o paprsčité větvení původně
jediné vývojových linie (společný předek). Ve skutečnosti spíše než o polytomii jde o opakované dichotomické větvení
(vždy pouze do 2 větví). Přívlastek adaptivní říká, že se tak děje v procesu adaptace, tj. přizpůsobování se rozdílným
podmínkám prostředí. Dochází k obsazování volných ekologických nik a rozrůznění původně vzájemně si podobných
forem, které na druhé straně mohou připomínat jim nepříbuzné živočichy žijící v obdobných podmínkách. Příkladem je
rozrůznění australských vačnatců ze společného předka připomínajícího krysu v tak rozdílné živočichy jako je vakokrt,
vakoveverka, vakovlk nebo klokan. Tato jejich podobnost s placentálními savci z jiných kontinentů je příkladem
konvergence (sbíhavost znaků). Jde o vnější podobnost vývojově nepříbuzných forem způsobenou adaptací na obdobné
podmínky prostředí. Klasickým příkladem tvarové konvergence je podobnost kytovců s rybami nebo např. podobnost
mravenců a termitů. Jako disparitu označujeme různorodost (heterogenitu) tělních plánů popř. způsobů života uvnitř
dané skupiny. Velkou morfologickou disparitou se vyznačují např. měkkýši, malou např. hlístice. S adaptací na mnohdy
velmi prudce a drasticky se měnící podmínky se obecně lépe vyrovnávají nepříliš specializovaní živočichové –
generalisté. Naopak úzce specializované formy bývají málo adaptabilní a při změnách podmínek snadněji zanikají.
Pro lepší pochopení následujícího textu je na tomto místě vhodné stručně zopakovat základní geochronologické
pojmy (epochy, periody, éry). Éra prvohor (paleozoikum, 540–250 mil. let) se člení na kambrium, ordovik, silur,
devon, karbon a perm. Druhohory (mezozoikum, 250–65 mil. let) se člení na trias, juru a křídu. Třetihory (terciér, 65–
1,7 mil. let) se člení na paleocén, eocén, oligocén, miocén a pliocén, přičemž prvé 3 epochy se sdružují do periody
paleogén (starší třetihory), poslední dvě do periody neogén (mladší třetihory). Čtvrtohory (kvartér) trvají dosud.
Terciér a kvartér spolu tvoří kenozoikum.
Největší evoluční změnou od vzniku života byl vznik eukaryotické buňky a poté vznik mnohobuněčnosti. K
tomu došlo před více jak 1,7 mld let (Eukarya) resp. před více jak 700 mil. let (mnohobuněčnost) ve starohorách
neboli proterozoiku (2500-540 mil. let). Fosilní záznam z nejstarších fází vývoje živočichů však má značné mezery
vzhledem ke špatné uchovatelnosti měkkých těl bez schránek. Tehdy proběhlo několik period rozsáhlých zalednění
(galciace), kdy podle některých vědců naší planetě hrozila nevratná proměna v obří "sněhovou“ kouli; led údajně
pokrýval i moře na rovníku. Tyto opakované glaciace a oteplení mohly stimulovat evoluční procesy. Po ústupu ledu
vznikají nejstarší významná naleziště fosilií, a to z doby před zhruba 600 mil. let. Podle pohoří Ediacara v Austrálii se
tato fauna označuje jako ediakarská. Našly se zde pozůstatky druhově poměrně chudé mořské zvířeny. Tito relativně
velcí živočichové bez schránek připomínající některé dnešní žahavce později vymizeli následkem dalšího zalednění.
Pak následují naleziště zcela nových typů živočichů z kambria, např. proslulý Burgessův průsmyk ve Skalnatých
horách v Kanadě. Na tomto asi nejvýznamnějším paleontologickém nalezišti světa byl nalezen nesmírně rozmanitý
soubor zkamenělin reprezentující prakticky všechny dnes žijící kmeny a kolem 15-20 dalších skupin, které později
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vymřely (fauna burgesských břidlic, zhruba 500 mil. let). Později bylo objeveno mnoho dalších nalezišť z tohoto
období, zejména v Číně (ale i v ČR). Vzhledem k neobyčejnému nárůstu biodiverzity během krátkého období hovoříme
o tzv. kambrické (kambrijské) explozi. Tato bezprecedentní událost, která zformovala faunu na Zemi na následující půl
miliardy let, se někdy přirovnává k "velkému třesku" při vzniku vesmíru. Molekulární studie však ukazují, že hlavní
divergence živočichů proběhla již o něco dříve, v prekambriu, a zmíněná "exploze" může být do jisté míry artefaktem.
Evoluční tempo se nicméně mimořádně zrychlilo, mj. zřejmě díky oteplení a nárůstu obsahu kyslíku v atmosféře, což
umožnilo zvětšovat těla živočichů a nastartovat nové metabolické dráhy. Zvětšila se pobřežní pásma s mělkými vodami
vhodnými k bouřlivé adaptivní radiaci evolučních linií existujících už od prekambria. Otevíraly se nové niky, měnily se
tělní plány živočichů (mnohdy do bizarních podob), objevily se první velké formy a predátoři. Typickou skupinou
kambrických moří byli trilobiti.
V následujících obdobích evoluce živočichů pokračovala, ale docházelo také k masovým periodickým vymíráním
(extinkcím). Podílely se na nich globální změny klimatu. Mimoto docházelo ke značným výkyvům hladiny moří, ke
vzniku a zániku kontinentů. V určitých dobách existovaly prakontinenty jako Pangaea, jižní Gondwana a severní
Laurasie nebo Euroamerika. Gondwana a Laurasie byly odděleny oceánem Tethys. Rozpadem Gondwany vznikly
dnešní Antarktida, Jižní Amerika, Afrika, Austrálie a Indický subkontinent. Ten putoval k severu a jeho srážka
s Laurasií vedla k vyvrásnění Himálaje. Rovněž Austrálie putovala k severu za postupného vysušování jejího klimatu
cirkulujícími větry. Konečnou polohu Austrálie lze očekávat v místech dnešní Beringovy úžiny. Příčiny těchto pohybů
vysvětluje Wegenerova teorie kontinentálního driftu. Pro vývoj pokročilejších forem života je též nezbytná velmi
dlouhá doba, což bylo na Zemi umožněno optimální velikostí Slunce (životnost hvězd závisí na jejich velikosti).
V ordoviku se v mořích objevují největší členovci všech dob - draví kyjonožci, příbuzní dnešním ostrorepům. Z
obratlovců se v mořích objevují bezčelistnatci, později i čelistnatci a první paryby. Na souš pronikají první primitivní
rostliny. Atmosféra té doby by byla pro vysoký obsah CO2 pro dnešní živočichy nedýchatelná. V siluru přetrvávají
mělká moře, na souš pronikají bezobratlí a cévnaté rostliny, z nichž vzniká humusová vrstva. V závěru siluru se
objevují paprskoploutví a svaloploutví (ryby). V devonu pokračuje radiace vodních obratlovců; mořím ještě dominují
primitivní čelistnatí pancířnatci, mnohdy obřích rozměrů. V závěru devonu pronikají na souš obratlovci a v širokém
tropickém pásmu zaujímajícím i dnešní Grónsko tak vznikají první čtvernožci. V karbonu zavládlo vlhké a teplé
podnebí. Souš pokrývají bažiny a pralesy stromových kapraďorostů, plavuní a přesliček, z nichž později vzniknou
ložiska uhlí. Vznikají prvá amniota – plazi a mezi nimi první herbivoři. Nastává velký rozvoj suchozemského hmyzu.
Zřejmě vysoký obsah kyslíku v atmosféře (o 40 % vyšší než dnes, nejvyšší v historii Země) umožnil vznik obřích forem
- např. vážky o rozpětí křídel 75 cm. V permu na souši dominují synapsidi (pelykosauři, cynodonti) jako předchůdci
savců. Kontinenty se slučují v Pangaeu, což přerušilo systém oceánského proudění a spolu s enormním vulkanismem
navodilo extrémní globální oteplení (o 60 % vyšší teploty než dnes), obrovské sucho a extrémní výkyvy počasí. To vše
mělo na konci permu za následek 3. a největší extinkci všech dob. Během ní vyhynulo přes 90 % všech forem života
včetně mořských. Vymizeli mj. trilobiti a téměř vymřeli koráli.
Druhohory se vyznačovaly teplým a vlhkým klimatem. V triasu ještě převládaly pouště a panovalo aridní klima s
teplotami o 40 % vyššími než dnes. Synapsidi ustoupili diapsidním archosaurům, z nichž se na 150 mil. let stala
dominantní suchozemská skupina druhohorních obratlovců (dinosauři). Vznikají první savci, želvy, krokodýli a
moderní kostnaté ryby. V juře vznikají první ptáci. V křídě pokračuje rozestupování kontinentů, klima se postupně
ochlazuje, v Antarktidě zanikají lesy. Na souši se objevují krytosemenné kvetoucí rostliny opylované hmyzem. Objevují
první listnaté lesy. Vznikají hadi, o vzdušný prostor se dělí ptakoještěři (pterosauři) s ptáky. Nejznámější, pátá extinkce
na přelomu druhohor a třetihor před 65 miliony let přivodila zánik 2/3 organismů včetně dinosaurů. Vymírání přežili
ekologičtí generalisté a menší druhy, zatímco specializované formy vyhynuly. Jako příčina této extinkce se nejčastěji
uvádí dopad asteroidu v dnešním Mexiku s následnými katastrofálními změnami klimatu. Po této události následoval
velký rozvoj savců a ptáků.
Třetihory jsou právem označovány jako éra savců, kterým se vymizením dinosaurů otevřela plejáda volných nik k
radiaci. Klima na Zemi v nich bylo převážně teplé, tropické, pokračovalo a vrcholilo vrásnění velehor (Himálaj, Alpy).
Vrcholovými predátory na souši byli zpočátku obří nelétaví ptáci. V eocénu vrcholí biodiverzita suchozemských
obratlovců, ve větší míře se objevují trávy, což navozuje u býložravých savců změny chrupu a prstů. Postupně se klima
stává sušším a chladnějším, vznikají stepi a šíří se savany. Savci zvětšují velikost, draví nelétaví ptáci jsou vystřídáni
savčími predátory. Před 3 mil. let se zdvihla Panamská šíje a opět spojila obě Ameriky, což umožnilo rozsáhlou migraci
oběma směry.
Čtvrtohory jsou v pleistocénu charakterizovány střídajícími se dobami ledovými a meziledovými (glaciály
a interglaciály). V Evropě dosahoval pevninský ledovec ze severu až po Krkonoše. Moderní lidé druhu Homo sapiens
vznikli v Africe před 200 tis. lety a rychle se rozšířili ve Starém světě, kde nahradili lidi druhů H. erectus a H.
neanderthalensis. Krátce před koncem pleistocénu pronikli Beringií do Ameriky. Na počátku holocénu před necelými
12 tis. lety skončila zatím poslední doba ledová, došlo k oteplení a výraznému vzestupu hladiny oceánů. Ještě před tím
proběhlo krátké období velmi výrazného ochlazení (možná vlivem kolize s kosmickým tělesem), což mohlo přispět k
zániku tehdejší megafauny (mamuti, mastodonti, šavlozubé kočky aj.). Tato čtvrtohorní hromadná extinkce,
nejvýraznější v Austrálii, Severní a Jižní Americe, se však především nápadně časově shoduje s příchodem člověka na
příslušné kontinenty. Od té doby celosvětově postupně sílí jeho vliv na ekosystémy i faunu a dnes člověk představuje
příčinu 6. masové extinkce.
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3.

ZOOGEOGRAFIE

Z předchozího textu vyplývá, že během geologických epoch docházelo k podstatným globálním změnám klimatu
včetně zalednění rozsáhlých oblastí, změnám polohy kontinentů, zalití souší mořem atd. Tak lze vysvětlit, proč se
v Antarktidě nacházejí fosilie vačnatců, kteří tudy v době existence Gondwany přešli z oblasti odpovídající dnešní Jižní
Americe do dnešní Austrálie nebo proč v Grónsku byly nalezeny zkameněliny předchůdců obojživelníků. Tytéž příčiny
vedly k současnému stavu rozšíření skupin a druhů živočichů na Zemi.
Otázky související s rozšířením a šířením živočichů studuje zoogeografie. Základní zoogeografickou jednotkou je
areál, tj. oblast rozšíření daného živočišného druhu. Areály se mohou zvětšovat (např. hrdlička zahradní) nebo naopak
zmenšovat a fragmentovat (velké šelmy). Přisedle žijící živočichové využívají k šíření (disperzi) na nová území larvální
stadia, která jsou roznášena mořskými proudy (koráli), ptáky (gemule hub) nebo rybami (glochidia mlžů). Areál
některých druhů zaujímá téměř celý svět a takové druhy označujeme jako kosmopolitní (sova pálená, kalous pustovka,
sokol stěhovavý, orlovec říční). V řadě případů má takové rozšíření antropogenní původ, zejména u synantropních
druhů (potkan, myš domácí, vrabec domácí). Mnoho skupin bezobratlých má kosmopolitní rozšíření díky starobylému
původu. Naopak výskyt druhu pouze na určitém omezeném území (mikroareál) označujeme jako endemický a takové
druhy nazýváme endemity. Starobylé druhy, jejichž dnešní malý areál je pozůstatkem někdejšího rozsáhlejšího
rozšíření, označujeme jako relikty (relikt = zbytek, pozůstatek). Druhy nebo populace, které se v místě svého dnešního
výskytu vyvinuly, označujeme jako autochtonní, druhy nepůvodní, pocházející odjinud, jako alochtonní.
Původně souvislé areály se mohou z různých příčin rozpadat na dvě nebo více částí a vznikají tak areály nesouvislé
neboli disjunktivní. Příkladem disjunktivního areálu je např. rozšíření velbloudovitých nebo tapírovitých jednak v Asii,
jednak v Jižní Americe. K disjunktivním areálům v Evropě patří např. kombinace souvislého subareálu v biomu tundry
nebo tajgy a maloplošných subareálů v horách mírného pásma (např. zajíc bělák, bělokur horský, datlík tříprstý, ořešník
kropenatý). Tyto disjunkce vznikly při oteplování po odeznění doby ledové, kdy příslušné druhy ustupovaly k severu,
ale vhodné podmínky nalezly i ve vyšších nadmořských výškách (refugia). Druhy, které přetrvaly z doby ledové,
označujeme jako glaciální relikty.
Pevniny mají obecně větší druhovou rozmanitost než ostrovy, které však na druhé straně vykazují vyšší stupeň
endemismu. Větší ostrovy a ty, které leží blíže k pevnině, mají bohatší faunu než ostrovy menší a izolovanější. Zmíněná
biologická (druhová) rozmanitost neboli biodiverzita je dnes velmi frekventovaný pojem. Oblasti, které hostí
největší počet druhů dané skupiny, jsou často vývojovými centry těchto skupin, odkud docházelo k jejich šíření.
Původně bylo identifikováno 25 oblastí s největší biodiverzitou, tzv. "horká místa" biodiverzity (angl. biodiversity
hotspots). Žije v nich většina ohrožených druhů (např. 80 % ohrožených ptáků), ovšem tato místa již přišla vinou
člověka o téměř 90 % své původní rozlohy. Nám nejbližší takové místo leží ve Středomoří. Je snaha zaměřovat
ochranářské úsilí právě na tato vybraná místa, kde dnes hrozí největší a nevratné škody. Např. 2/3 všech druhů savců
žijí na území pouhých 14 států. Snižování biodiverzity vinou člověka je, objektivně vzato, vůbec největším současným
problémem na naší planetě.
Biosféru dělíme na 1) mořský, 2) sladkovodní (limnický) a 3) pevninský (terestrický, z lat. terra = země) biocyklus.
Terestrický a limnický biocyklus se shodně člení na zoogeografické oblasti, popř. říše, podoblasti a provincie. Mořský
biocyklus je členěn odlišně. Limnický biocyklus zde nebude podrobněji probírán.
Mořský biocyklus zaujímá 70 % zemského povrchu (limnický pouze 0,3 %). Pro moře je typické zastoupení
starobylých skupin živočichů, pomalý průběh změn a málo izolačních mechanismů. Průměrná hloubka světového
oceánu je téměř 4000 m. Největší produktivitou se vyznačují moře mírného pásu a moře polární. Tropická a zejména
subtropická moře jsou kupodivu chudá, až na korálové útesy a oblasti, kde u ostrovů nebo pobřeží vystupují z hlubin
proudy bohaté živinami. Biocyklus se rozpadá na 3 biochory – (1) litorál (pobřeží), zahrnující příbojovou zónu, popř.
i šelfová moře do hloubky 200 m, (2) pelagiál (otevřené moře) a konečně (3) dno mořských hlubin (batyál). Litorál v
širším smyslu se vyznačuje nejvyšší biodiverzitou. Pobřežní mělčiny jsou velmi produktivní (rybolov). Typickými
živočichy pobřežní zóny jsou např. slávky, svijonožci, chroustnatky, přílipky, ostnokožci, ostrorepi, vydry mořské,
mořští hadi, sirény aj. Pelagiál (epipelagiál) zahrnuje plankton a nekton; žijí zde jen 2 % mořských organismů.
Plankton každou noc vystupuje z hlubin k hladině (periodická vertikální migrace). Žijí zde salpy, krill, manty, sardinky,
makrely, tuňáci, zlakové, mečouni aj. Největší mořské hlubiny mají pro život značně nepříznivé podmínky. Panuje zde
tma, obrovský tlak, chlad a nedostatek potravy. Proto zdejší živočichové obvykle velmi pomalu rostou a jsou
dlouhověcí. Biodiverzita je nízká; kromě predátorů zde žijí zejména živočichové konzumující odumřelé organismy
klesající od hladiny ("mořský sníh"). Na 90 % zde žijících živočichů používá bioluminiscenci, často pocházející ze
symbiotických bakterií. Žijí zde např. ostnokožci (zejm. sumýši), kroužkovci, hlavonožci, korýši, riftie, sliznatky,
chiméry, někteří žraloci, ďasi.
Z výše uvedených kategorií pevninského biocyklu (říše, oblast aj.) jsou nejčastěji používanou kategorií
zoogeografické oblasti. Ty jsou shodné s oblastmi limnického biocyklu a dnes je snaha je sloučit s oblastmi
fytogeografickými. Různí autoři tyto oblasti uvádějí odlišně, což je pochopitelné, neboť jako u každého třídění se jedná
o umělé konstrukce určené k snazšímu pochopení složité skutečnosti. Mezi jednotlivými oblastmi většinou existují
bariéry (moře, pouště, velehory), běžně však dochází k prolínání v přechodných zónách.
Palearktická oblast zaujímá Evropu, většinu Asie a sever Afriky včetně přilehlých ostrovů. Název je z řec. palaeos
= starý, arctos = medvěd; odtud Arctis, Arktida, Palaeoarctis = sever Starého světa. Evropa je ovšem kontinentem spíše
v kulturním smyslu, ve skutečnosti je pouze západní částí Eurasie. Palearktická oblast je od afrotropické oblasti
oddělena Saharou a pouštěmi Arabského poloostrova, od Ameriky Beringovou úžinou, na západě Atlantským oceánem
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a od orientální oblasti Himálajem. Oddělení v oblasti východní Číny není úplné a dochází zde k mísení faun obou
oblastí. Středomoří (Středozemí, mediterán) bylo významným refugiem v dobách ledových a centrem vzniku mnoha
druhů. Dnešní fauna Palearktidy byla ovlivněna především opakovaným pleistocénním zaledněním. Třetihorní formy
zde prakticky vymizely a fauna má čtvrtohorní charakter. V důsledku toho je biodiverzita této oblasti velmi nízká.
Vzhledem k malé izolovanosti a snadné výměně druhů se sousedními oblastmi má velmi nízký stupeň endemismu.
Řada taxonů je společná s nearktickou, méně s orientální a afrotropickou oblastí. Naše republika leží v eurosibiřské
podoblasti a v provincii listnatých opadavých lesů.
Nearktická oblast zahrnuje Severní Ameriku včetně Grónska. Název v překladu znamená severní část Nového
světa. Od neotropické oblasti je oddělena polopouštěmi a horami Mexika a průlivem mezi Floridou a Kubou. Tato
oblast má minulost i faunu velmi podobnou Palearktidě (zalednění), neboť v uplynulých geologických obdobích
docházelo ke spojení obou kontinentů a migraci živočichů mezi nimi. Podstatný byl zejména průnik řady druhů
z Palearktidy v pleistocénu v oblasti Beringie, tj. dnešní Beringovy úžiny (vlk, los, sob, rosomák, člověk). Spojení
s Asií bylo přerušeno po skončení poslední doby ledové, kdy po oteplení roztály ledovce, stoupla hladina oceánů a
pevninský most byl zaplaven mořem. V dávnější minulosti však existovalo i spojení s Evropou v místě dnešního
Atlantiku. V Severní Americe kdysi žily taxony, které zde již neexistují, jako např. gepard, velbloudi, chobotnatci a
koňovití, kteří se zde i vyvinuli. Fauna obou oblastí má mnoho společných prvků, zejména v severní cirkumpolární části
(společný výskyt losa, soba, medvěda hnědého, vlka, lišky obecné a polární, káně rousné, sovice sněžní aj.). Ještě více
taxonů je společných s neotropickou oblastí. Počet endemických taxonů je poněkud vyšší než v předešlé oblasti
(subendemičtí krocani, ze savců např. vidlorohovití) a biodiverzita je obdobná.
Vzhledem ke zmíněné podobnosti jsou obě oblasti spojovány do holarktické říše resp. oblasti (řec. holos = celý).
Ta má pochopitelně již větší počet endemických taxonů; z ptáků jsou to např. potáplicovití, alkovití, ze savců bobrovití
a rejskovití. Severský typ rozšíření se označuje též jako boreální.
Neotropická oblast (Neotropis) zahrnuje Jižní Ameriku včetně Galapág a Střední Ameriku včetně jihu Mexika
a ostrovy v Karibském moři. Název v překladu znamená tropy Nového světa. Jižní Amerika byla součástí jižního
prakontinentu Gondwany a má proto některé skupiny shodné s Austrálií a Afrikou, které byly rovněž částí tohoto celku
(vačnatci, dikobrazočelistní). Po oddělení od Gondwany až do vynoření Panamské šíje před 3 miliony let byla Jižní
Amerika po desítky milionů let zcela izolovaným ostrovním kontinentem, a proto její fauna vyniká vysokým stupněm
endemismu. Nejvíce společných taxonů sdílí s nearktickou oblastí, neboť po propojení se Severní Amerikou došlo
k invazi řady skupin ze severu, např. šelem, které zde předtím vůbec nežily, dále jelenovitých aj. Proti této hlavní
imigrační vlně však některé druhy dokázaly proniknout i opačným směrem do Severní Ameriky (vačice viržinská,
urzon kanadský, pásovec devítipásý, z ptáků např. kolibříci) – tzv. velká americká výměna. Pro řadu taxonů (např.
ptáky) má Neotropis ze všech zoogeografických oblastí nejvyšší biodiverzitu (megadiverzita). Z endemitů lze jmenovat
chudozubé savce, ploskonosé opice, vačice, morčatovité a mnoho dalších čeledí hlodavců.
Afrotropická neboli etiopská oblast zaujímá subsaharskou Afriku a patří k ní i jih Arabského poloostrova.
Endemickými taxony jsou např. hroši, žirafy, zebry, šimpanzi, gorily, hrabáči a hadilov písař. Madagaskar hostí
unikátní faunu s jedním z nejvyšších stupňů endemismu vůbec (lemuři, bodlíni aj.). Kromě vztahů k Africe je zde
patrný i vliv někdejšího spojení s Indií, proto je někdy vydělován jako samostatná malgašská oblast či podoblast.
Fauna afrotropické oblasti vykazuje značnou podobnost s orientální oblastí, s níž bývá proto spojována do
paleotropické říše (oblasti), jejíž fauna odpovídá stavu v mladších třetihorách. Společné taxony jsou např. levhart, lev,
luskouni, poloopice, úzkonosé opice, kančilovití, turovití, nosorožci, sloni aj. Např. velké kočky a antilopy přešly do
Afriky z Asie, zatímco sloni pocházejí z Afriky. Oblast se vyznačuje největším zastoupením velkých druhů savců
(megafauna), které jinde člověk vyhubil nebo vymřely.
Orientální (z lat. oriens = východ) neboli indomalajská oblast zaujímá jižní a jihovýchodní část Asie včetně
Filipín. Od Palearktidy je oddělena Himálajem a pouští v západní Indii. K endemickým taxonům patří např. giboni,
orangutani, letuchy a tany. Biodiverzita i stupeň endemismu jsou o něco nižší než v afrotropické oblasti. Z Palearktidy
sem pronikl např. tygr, jeleni a medvědi. Na jihovýchodě tato oblast navazuje na australskou oblast. Přechodnou zónu
tvoří Wallacea, kde se obě fauny prolínají a která se řadí již k australské oblasti. Dělicí čára, tzv. Wallaceova linie,
prochází mezi určitými ostrovy Velkých a Malých Sund. Dnešní ostrovy na západ od této linie byly v pleistocénu
součástí asijské pevniny přestavující prodloužení dnešní Zadní Indie a Malajského poloostrova. Po roztátí ledovců
koncem poslední doby ledové stoupla hladina oceánů a vznikly dnešní ostrovy oddělené mělkým šelfovým mořem.
Z nich má nejvyšší stupeň endemismu Borneo.
Australasijská neboli australská (z lat. australis = jižní) oblast kromě Austrálie včetně Tasmánie zaujímá Novou
Guineu s přilehlými ostrovy, ostrovy východně od Wallaceovy linie a Nový Zéland. Má velmi starobylou, vysoce
endemickou faunu gondwanského původu třetihorního charakteru díky zhruba 50 milionům let izolace. Centrem
biodiverzity je Nová Guinea. Endemickými taxony jsou např. ptakořitní, klokani, kasuáři, emu, kakaduové aj.
Typickými savci jsou vačnatci sdílení s Amerikou. V Austrálii žijí i desítky druhů hlodavců a letounů, kteří invadovali
kontinent ze severu a rovněž mořští savci (ploutvonožci, dugong). Mnoho druhů sem bylo zavlečeno člověkem. Nový
Zéland má zřejmě nejstarobylejší faunu na světě s vysokým stupněm endemismu a malým počtem druhů. Nežijí zde
žádné původní druhy savců kromě 2 druhů letounů ani žádní hadi. Typickými endemickými taxony jsou haterie,
kiviové, papoušci kakapo a kea, vyhubení ptáci moa.
Antarktická oblast je druhově nejchudší, typickými taxony jsou např. tučňáci, trubkonosí ptáci a ploutvonožci.
Oceánická (pacifická) oblast je rovněž druhově chudá. Je tvořena ostrovy, které byly osídleny invazními druhy různé
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provenience. Na jednotlivých ostrovech se vyskytují četné endemické formy (např. Havajské ostrovy), z nichž mnoho
bylo vyhubeno, často za přispění člověkem zavlečených druhů. Žijí zde např. kaloni a mnoho druhů holubů.
Provincie, označované dnes mnohem častěji jako biomy, jsou soubory podobných ekosystémů rozšířené ve velkých
oblastech souše, utvářené klimatem a charakteristické svou vegetací a následně složením fauny. Směrem od pólu
k rovníku rozlišujeme následující biomy: tundra, tajga, opadavý listnatý les, stepi, savany, pouště, tropický deštný les.
Někdy jsou za samostatný biom považovány i polární pustiny, subtropické vždyzelené lesy, případně opadavé
a poloopadavé tropické lesy. Následující údaje jsou důležité z hlediska chovu např. terarijních zvířat, kterým je nutno
v zajetí vytvořit podmínky odpovídající jejich přirozenému prostředí včetně teploty, vlhkosti, délky světelného dne aj.
Tundra se vyskytuje převážně v Arktidě. Je beze stromů, panuje zde krutá dlouhá zima střídaná krátkou intenzivní
letní vegetační sezónou v době permanentního denního světla. Srážky jsou nízké, ale protože věčně zmrzlá půda
(permafrost) znemožňuje vsak, vznikají táním sněhu bažiny. V nich se líhnou kvanta komárů. Je zde nízká biodiverzita,
nežijí zde plazi ani obojživelníci. Mnoho druhů ptáků sem na jaře přilétá hnízdit, z tajgy sem migrují stáda sobů.
Typickými zvířaty tundry jsou liška polární, pižmoň, lumíci, sob, sovice sněžní, bernešky a jiné husy, bahňáci.
Na rozhraní tundry a tajgy leží přechodná oblast lesotundry. I ve střední Evropě se ve vysokých horách setkáváme
s arktoalpínskou tundrou (u nás v Krkonoších).
V tajze (severský neboli boreální jehličnatý les) jsou jen o málo mírnější zimy a je zde nedostatek vody, která je
vázána až 9 měsíců v roce ve formě sněhu. Je zde pomalá dekompozice, chudé kyselé půdy, časté požáry, nízká
biodiverzita i nízká populační hustota živočichů. Podrost tvoří mechy a brusnice. Typickými obyvateli tajgy jsou např.
tetřev, los, sobol, rosomák, křivky, sýc rousný nebo datlík tříprstý.
Biom opadavých listnatých a smíšených lesů mírného pásma se vyznačuje teplejším a vlhčím klimatem a existencí
dobře vyjádřených 4 ročních období. Žije zde např. srnec obecný, prase divoké, zubr, liška obecná, jezevec lesní, plši,
veverky, ježci. Na rozhraní s biomem stepi leží lesostep.
Stepi jsou travnaté pláně mírného pásma. Nedostatek srážek zde brání růstu lesů. Typickými živočichy jsou např.
sysli, svišti, psoun, křečci, skřivani, sajga, bizon, vidloroh, mara, pásovci, nandu, lama guanako aj. Jihoamerické stepi
se označují jako pampa, severoamerické jako prérie. Některé původně stepní druhy se adaptovaly k životu v polích
(kulturní stepi, agrocenózy).
Pouště a polopouště se vyskytují hlavně podél obratníků; jsou charakterizovány nízkými srážkami do 250 mm. Ač
v obecné představě jsou pouště spojovány s písečnými dunami, častější jsou hlinité a kamenité pouště. Běžná je
vegetace včetně keřů a sukulentů. Rozdíl mezi pouští a polopouští je neurčitý. Typické jsou velké teplotní výkyvy mezi
horkým dnem a chladnou nocí (rozdíl i 50°C). Mohou být noční a zimní mrazy, zejména v pouštích ležících severněji
(Gobi) nebo ve velké nadmořské výšce. Většina živočichů zde aktivuje až po setmění. Mnozí ptáci putují za občasnými
dešti, po nichž je dostatek potravy; po deštích vylézají a množí se žáby. Dominují zde členovci, plazi, ptáci a hlodavci
(solifugy, moloch, korovec jedovatý, pískomilové, velbloudi nebo fenek). Pouštěmi nebo stepí jsou v jistém smyslu
i vysokohorské pustiny ve srážkovém stínu (Tibet).
Savany představují travnaté oblasti tropů s roztroušenými stromy nebo keři. Je zde vyjádřeno období dešťů a období
sucha, kdy dochází k častým požárům. Na afrických savanách žijí nejpočetnější společenstva velkých savců na Zemi.
Obyvateli savan jsou např. mravenečník velký, nandu, nosorožci, sloni, buvoli, žirafy, antilopy, zebry, lev, gepard,
dropi aj. Některé savany jsou sezónně zaplavovány, např. africká vnitrozemská delta Okavango nebo brazilský
Pantanal (největší mokřad světa).
Tropický deštný (vždyzelený) les roste v místech, kde jsou celoroční vydatné srážky (přes 2 tis. mm ročně), je zde
konstantní teplota (20-35°C) a vysoká relativní vlhkost. V rovníkových oblastech celoročně trvá den i noc stejně, tj. 12
hod., podobně jako u nás při rovnodennosti. V odborné terminologii je snaha vyhýbat se termínu "prales". Je zde silně
vyjádřena patrovitost, přičemž nejvíce živočichů žije v korunovém patru (do značné míry neprozkoumaném). K zemi
pronikají jen 2 % slunečního záření; nerostou zde trávy. Lijáky se dostavují téměř denně, obvykle ve večerních
hodinách. Při velkém počtu druhů jsou jejich populační hustoty nízké; velkých živočichů je málo. Mnoho druhů je
adaptováno k stromovému (arborikolnímu) způsobu života (včetně plazů a obojživelníků). Typickými živočichy jsou
např. lidoopi, kosmani, tukani, rajky, lenochodi, okapi nebo kasuáři. Je zde největší biodiverzita, nejvyšší produkce
biomasy, nejkomplikovanější předivo ekologických vztahů, nejrychlejší dekompozice a recyklace živin. Živiny jsou
vázány ve vegetaci, tenká vrstva půdy jich obsahuje minimum, a proto je půda neúrodná resp. se při snaze o zemědělské
využití velmi brzy vyčerpá. Tyto "plíce planety" jsou dnes nesmyslně likvidovány člověkem, přitom vykácený nebo
vypálený deštný les již nelze obnovit umělou výsadbou.
Uvedené členění je ovšem značným zjednodušením s mnoha nepřesnostmi a výjimkami. Např. ne všechny tropické
lesy jsou deštné a ne každý deštný les je tropický – existují i deštné lesy (často jehličnaté) mírného pásma neboli
temperátní (např. na severozápadě Severní Ameriky, v Chile, Austrálii, na Novém Zélandě). V sušších oblastech tropů a
subtropů rostou poloopadavé a opadavé lesy, kde stromy ztrácejí listí v období sucha (Indie, Afrika, Madagaskar,
Neotropis aj). Žijí zde např. někteří lemuři, leguáni, pávi, hulman posvátný, varan komodský. Podél řek rostou tzv.
galeriové lesy. Mangrovové lesy jsou obojživelné porosty na mořském pobřeží (hlavně tropickém), kde se stromy musí
vyrovnat se zasolením a dvojím přílivem a odlivem během dne. Ve spleti kořenů mangrovů (kořenovníků) nachází
úkryt rybí plůdek, takže mangrovy slouží jako jakási "školka" nutná pro reprodukci mnoha druhů ryb. Typickými
živočichy jsou zde např. ryba lezec obojživelný nebo krabi. Vegetace se pochopitelně mění s nadmořskou výškou
(zonalita,vegetační stupně), takže i v tropech klima v horách odpovídá subtropům nebo mírnému pásmu.
Celosvětově biodiverzita klesá od rovníku k pólům a z nížin do hor; největší biodiverzitou se vyznačuje tropický
deštný les, nejnižší tundra. Mapy rozšíření biomů vycházejí z „původního“ stavu; ve skutečnosti jsou dnes biomy silně
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narušeny člověkem. Dosud relativně málo je zasažena tundra, tajga, případně některé pouště; prakticky úplně byl zničen
stepní biom (je zde úrodná půda), silně byl narušen biom listnatých lesů. Lze očekávat, že s globálním oteplením začne
člověk více devastovat i biom tundry. Pouště se dnes sice vinou činnosti člověka šíří (dezertifikace), ale zpravidla ve
značně degradované podobě. Obecně jsou díky nepřístupnosti zpravidla méně narušeny hory než nížiny, ale v tropech
jsou hory často naopak hustě osídleny a zemědělsky využívány. Největší, ale stále se zmenšující zbytky tropického
deštného lesa zůstávají v Amazonii, v rovníkové Africe a na Nové Guineji, naproti tomu v jihovýchodní Asii došlo
k drastické redukci. Proto se někdy hovoří o tzv. antropogenní zoogeografii; jejím nástrojem je např. síťové mapování
rozšíření živočichů, které umožňuje registrovat i krátkodobé změny areálů. Toto mapování např. u ptáků a savců
probíhá i v ČR. Jeho výsledkem jsou atlasy hnízdního rozšíření aj.
Fauna ČR byla zásadně ovlivněna pleistocénním zaledněním. V té době nacházeli živočichové obývající Palearktidu
útočiště v glaciálních refugiích především ve Středomoří. Po ústupu doby ledové se tyto druhy vracely na naše území.
S teplejším a sušším klimatem k nám z jihovýchodu pronikaly teplomilné stepní druhy (křeček, tchoř světlý, sysel). I
v nedávné minulosti a v současné době dochází k šíření i mizení různých druhů, což má přirozené i antropogenní
příčiny – viz systematická část skripta.

4.

ROZMNOŽOVÁNÍ A ONTOGENEZE ŽIVOČICHŮ
4.1. Nepohlavní rozmnožování

Jinak také asexuální reprodukce. Vznik nového jedince z jedné nebo většího počtu somatických buněk mateřského
jedince. Základem je mitotické dělení, genetická informace se přenáší nezměněná, všichni potomci jsou tedy stejní jako
generace předchozí. Vyskytuje u skupin bezobratlých s jednodušší tělesnou stavbou a výraznou schopností reparační
regenerace (houbovci, žahavci, ploštěnci, kroužkovci aj.). Hlavními způsoby nepohlavního rozmnožování jsou dělení a
pučení.
Dělení (fisiparie) bývá nejčastěji podvojné (binární). Dceřiní jedinci vznikají rozdělením mateřského jedince,
který fakticky zaniká. Je typické spíše pro jednobuněčné organismy než pro živočichy. U živočichů vzniká nový jedinec
až na vzácné výjimky z celého komplexu buněk mateřského organismu. Binární dělení je vždy spojeno s regenerací
chybějících orgánů. Při tzv. paratomii (řec. tomein = krájet) dochází k regeneraci ještě před rozdělením jedince. Pokud
dceřiní jedinci obdrží jen příslušný podíl tělních orgánů a chybějící části se regenerují až po rozdělení, jde o tzv.
architomii. U žížalic (rod Lumbriculus) je znám samovolný rozpad, způsobený prudkými nekoordinovanými pohyby
tělní svaloviny, které roztrhají jedince na několik kousků, z nichž každý regeneruje v nového jedince.
Střídání pohlavních a nepohlavních generací se nazývá rodozměna (metageneze). Dochází k ní např. u žahavců, kde
se střídá nepohlavní stadium polypa a pohlavní stadium medúzy. Odškrcování medúz z polypa se nazývá strobilace.
Pojem strobila označuje řetězec článků tvořící většinu těla u tasemnic. Jejich nepohlavní vznik odškrcováním se nazývá
epitokie. Je známa i u mořského kroužkovce palola zeleného (Eunice viridis), kde původní nepohlavní jedinec žije na
dně a odděluje se od něj řetězec článků s pohlavními orgány, který pak volně plave u hladiny.
K dělení může docházet již v časném embryonálním vývoji, kdy se rýhující vajíčko rozdělí na více samostatných
blastomer nebo jejich skupin. Tato tzv. polyembryonie je známa i u savců, např. u člověka při vzniku jednovaječných
dvojčat. U savců je polyembryonie nejdále dovedena u pásovců (Dasypodidae), u nichž z jednoho vajíčka vzniká
rozdělením až 12 samostatných zárodků.
Pučení (gemiparie). Při vnějším pučení se na povrchu těla mateřského jedince objevuje pupen, který postupně
dorůstá v dceřiného jedince. Ten nejčastěji zůstává připojen a postupně se vytváří různě rozsáhlé kolonie. Nejčastěji
probíhá pučení u přisedlých organismů: především u houbovců, žahavců (polypovců, korálnatců – korálové útesy).
Obdobně může dojít k pučení vnitřnímu, kdy shluky buněk a později dceřiný jedinec vznikají uvnitř těla jedince
mateřského – tzv. gemulací se vyvíjí gemule u houbovců, které slouží k množení a současně k přežívání těchto
živočichů v období nepříznivých podmínek (zima, vyschnutí) a k pasivnímu šíření (např. ptáky) do nových teritorií.
Pučení v larválním stadiu známe např. u tasemnic rodu Echinococcus, u kterých se v larvocystě („boubel“), vyvíjí
stovky menších váčků a v každém z nich pučí dovnitř množství hlaviček, dávajících vznik až tisícům nových tasemnic.

4.2. Pohlavní rozmnožování
Jinak také sexuální, generativní reprodukce. Nový jedinec se vyvíjí z jediné buňky (zygoty), která vzniká obvykle
splynutím samčí a samičí pohlavní buňky po oplození (fecundatio, fertilisatio, conceptio). U primitivních živočichů se
vyvíjí pohlavní buňky (gamety) z buněk somatických. U většiny živočichů však v pohlavních žlázách (gonádách)
vznikají haploidní gamety složitým procesem (spermatogenezí či oogenezí), jehož základem je redukční meiotické
dělení. Pohlavní proces, tedy vývoj, diferenciace a splývání gamet, zabezpečuje rekombinaci genotypu příslušného
druhu a tím zvyšuje jeho schopnost přizpůsobovat se změnám životního prostředí. V měnícím se prostředí je pohlavní
rozmnožování mnohem výhodnější něž rozmnožování nepohlavní, přestože dochází ke ztrátám při nadprodukci gamet a
ke vzniku potomstva jsou nutní dva jedinci místo jednoho. Naopak v konstantním prostředí je nepohlavní množení
dobře adaptovaného druhu účinnější než pohlavní. U mnoha druhů se proto vyskytuje kombinace obou způsobů,
v závislosti na životních podmínkách (v příznivých, stálých podmínkách se množí nepohlavně; v nepříznivých,
proměnlivých podmínkách pohlavně). Toto střídání nepohlavních a pohlavních generací se také často vyskytuje u
parazitických živočichů v souvislosti se střídáním hostitele.
U gonochoristů jsou samčí gonády (varlata, testes) v jiném jedinci než gonády samičí (vaječníky, ovaria). U
hermafroditů jsou gonády obojího typu neseny jedním jedincem. Oba typy nalézáme u poměrně blízce příbuzných
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skupin nejrůznějších bezobratlých (např. jeden druh nezmara je hermafrodit, jiný druh je gonochorista), vzácně i u
obratlovců (některé druhy ryb). V případě hermafroditismu mají význam mechanismy zabraňující oplození vajíček
vlastními spermiemi, tzv. autofekundaci (vzácně k ní dochází u některých tasemnic aj.). Při simultánním
hermafroditismu, kdy gamety dozrávají současně, jsou to oddělené vývody gonád, případně autosterilita, kdy látky
vylučované gametami nedovolují kontakt a splynutí gamet téhož jedince. Druhým mechanismem je tzv. sukcesní
hermafroditismus, při kterém je v určitém období života produkován jen jeden typ gamet, zpravidla mladší jedinci
produkují spermie a teprve starší jedinci produkují vajíčka (proterandrie) (řec. anér - andros = muž). Opačný,
vzácnější případ se nazývá proterogynie (řec. gyné – gynaikos = žena). Obecně se hermafroditismus vyskytuje u
živočichů s malou hustotou populace, jako je tomu v prostorách mořských hlubin a u živočichů s přisedlým způsobem
života v dospělosti. Hojný je u parazitů, tedy všude tam, kde je malá pravděpodobnost, že se setkají dva jedinci různého
pohlaví.
U gonochoristů se samci a samice liší svými gonádami, tj. primárními pohlavními znaky. Zpravidla se více či méně
liší také řadou anatomických a morfologických sekundárních pohlavních znaků, jejichž přítomnost je závislá na znaku
primárním. Tyto znaky mohou sloužit přímo rozmnožovací funkci (kopulační orgány, kladélka), vzájemnému
vyhledávání, popřípadě stimulaci druhého pohlaví (chemické, optické, akustické signály, svatební tance) nebo péči o
potomstvo (břišní vak vačnatců, mléčná žláza). Výrazně odlišné jsou také reprodukční strategie samce a samice
(zejména u obratlovců). Samice má oproti samci menší počet gamet a tím i omezené množství potomků. Strategií
samice tedy je maximalizovat úspěch v rozmnožování (reprodukční zdatnost, fitness) zvýšením pravděpodobnosti
přežití svých potomků. To lze realizovat např. donošením zárodku ve vlastním těle, stavbou hnízda, péčí o mláďata,
obranou před nepřáteli, ale také tím, že pro své potomky vybírá co nejkvalitnější otce. Naproti tomu samec produkuje
velké množství gamet a jeho strategií je maximalizovat počet svých potomků pářením s co největším počtem samic.
Odlišnost jedinců různého pohlaví téhož druhu, pohlavní dimorfismus, se v různé míře vyskytuje u všech skupin
živočichů. Výjimkou jsou živočichové přisedlí, málo pohybliví, např. žahavci nebo ostnokožci, jejichž vajíčka jsou
oplozována volně ve vodě a jedinci opačného pohlaví se nevyhledávají. Extrémní rozdíly ve velikosti a stavbě těla
nalézáme u tzv. komplementárních samečků, kteří jsou miniaturní, mají velmi zjednodušenou stavbu, jsou
specializování jen k pohlavní funkci a žijí trvale přichyceni na několikanásobně větší samici či jako komenzálové přímo
v jejích pohlavních vývodech. Komplementární samečkové jsou známi zejména u některých mořských živočichů
(rypohlavce Bonellia viridis, ryb z řádu ďasů) a u živočichů parazitických
Sekundární pohlavní znaky mohou být trvalé, ale též periodické, sezónní, zvýrazňující se pouze v období
rozmnožování (tzv. svatební šat, ale i zvláštní chování jako souboje samců, mateřský instinkt aj.). U většiny živočichů
rozmnožování probíhá opakovaně, pouze u hmyzu a některých ryb jen jednou za život.U placentálních savců hovoříme
o říji (oestrus, estrus), při níž dochází k dozrávání a uvolňování gamet. U samic dochází k periodickým změnám
označovaným jako pohlavní neboli říjový cyklus. Ten se rozděluje na fáze zvané proestrus, estrus (vlastní říje),
metestrus a diestrus. U jiných než polyestrických savců existují též dlouhá období klidu (anestrus). U lidoopů a
člověka hovoříme o menstruačním cyklu, který se od předchozího liší odlučováním endometria. Říje většinou souvisí
s ovulací a probíhá jednou ročně u monoestrických živočichů (netopýři, liška, vlk, srnec, jelen). Také spermie samců
dozrávají jen v tomto období. Vícekrát ročně říje probíhá u polyestrických savců (hlodavci, zajíc, domestikovaná
zvířata), u kterých bývá spermatogeneze téměř plynulá a samci jsou schopni oplodnit samice kdykoliv. Samice
některých polyestrických savců (koně, ovce, kozy) mají sezónní periody opakovaných pohlavních cyklů střídaná
dlouhým klidovým obdobím. U diestrických druhů se pohlavní cyklus opakuje jen dvakrát do roka (fena). Cykličnost
je ovlivněna ročním obdobím, sezónními změnami (teplota, světlo, výživa) a je regulována vnitřním cyklem pohlavních
orgánů (pohlavní hormony), jenž ovšem bývá rovněž pod vlivem výše uvedených vnějších faktorů. Regulační
mechanismy řídí cykly tak, aby pohlavní buňky dozrávaly současně a aby potomstvo mělo nejvhodnější podmínky pro
vývoj. Proto může být u savců doba mezi pářením a porodem prodloužena. Jedním ze způsobů je tzv. utajená březost
(latentní gravidita, oddálená implantace), kdy se vajíčko začne po oplození vyvíjet, ale v určitém stadiu, zpravidla na
konci rýhování ve stadiu blastocysty, se vývoj na různě dlouhou dobu zastaví (srna, některé kunovité a medvědovité
šelmy aj.). V druhém případě, při tzv. utajeném oplození (amfigonia retardata), probíhá páření určitou dobu před
ovulací a spermie jsou po kopulaci uchovávány v pohlavních cestách samice až do ovulace, kdy dojde k oplození (u
netopýrů mírného pásma až po půl roce – kopulace na podzim, ovulace na jaře). U ptáků si však spermie ve vejcovodu
standardně uchovávají fertilizační schopnost 3 týdny i více. Rovněž embryonální vývoj může být u ptáků v určitém
stadiu pozastaven až na několik týdnů, není-li vejce zahříváno. U některých savců je známa tzv. indukovaná
(provokovaná) ovulace, kdy stimulem pro ovulaci je vlastní akt páření (králík, zajíc, myš, drobné šelmy). Stimulem
může být také ztráta mláďat (případy infanticidy u lvů nebo hulmanů, kdy nový vůdce smečky či tlupy vyvolá zabitím
mláďat původního samce u samic říji a spářením s nimi si tak zajistí otcovství).
Nejvyšší počet vajíček resp. potenciálních potomků bývá u parazitů (u tasemnic přes 40 milionů, u motolic za život
téměř miliarda) nebo u některých ryb (měsíčník svítivý 300 milionů). Nejnižší počet vajíček je u živočichů pečujících o
vajíčka a mláďata – u tzv. uniparních savců obvykle ovuluje jediné vajíčko (člověk, lidoopi, lichokopytníci, tur, slon), u
multiparních více vajíček (ovce, koza, prase, šelmy, hlodavci). Vyloučit další ovulace je významné zejména při vývoji
uvnitř těla matky, jakmile dojde k oplození vajíčka. Přesto však přítomnost vyvíjejícího se zárodku u některých
živočichů další ovulace a následné oplození nevylučuje. Superfetace (dodatečné oplození), tj. oplození vajíček
uvolněných během dvou říjí navzdory existující graviditě, se velmi vzácně může vyskytnout i u domácích savců.
Naopak superfekundace (přeoplození) znamená oplození vajíček uvolněných během téže říje (cyklu) více samci. U
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některých klokanů může mít samice mládě ve vaku, nidovaný zárodek v děloze, oplozená vajíčka čekající na nidaci ve
vejcovodech a ve vaječníku vajíčka připravená k ovulaci.
K oplození, tedy splývání gamet, dochází u živočichů ve vodním prostředí (oplození vnější), nebo uvnitř těla
samice (oplození vnitřní). U živočichů s vnějším oplozením jsou pohlavní buňky vypouštěny buď necíleně do vody,
pravděpodobnost setkání gamet je zvýšena synchronizovanou produkcí obrovského množství těchto buněk (žahavci,
ostnokožci), nebo jsou častěji vypouštěny na určitých místech a v určitém čase do blízkosti buněk opačného pohlaví při
těsném kontaktu obou jedinců (tření ryb, amplexus žab). Při vnitřním oplození mohou spermie aktivně pronikat z vody
do pohlavních orgánů samice, která vajíčka do vody nevypouští (některé ploštěnky, ostnokožci, pláštěnci aj.). Častěji
dochází k páření, spermie jsou zaváděny do pohlavních ústrojí samice přímo pomocí pářicích orgánů (penis u savců,
některých ptáků, plazů, hmyzu aj.; modifikované přední končetiny nebo hlavové přívěsky u pavouků, hektokotylové
rameno u chobotnic). V některých případech samec pomocí penisu, opatřeného bodci, provrtává pokožku samice a
spermie aktivně pronikají z parenchymu k ovariu. U některých mnohoštětinatců vypouští samec sperma mezi čelisti
samice a spermie pronikají k vajíčku přes jícen a tělní dutinu. U mnohých živočichů se vyskytují tzv. spermatofory,
rosolovité schránky obsahující spermie. Ty samec klade do blízkosti samice, která je přijímá do vývodních cest svých
pohlavních orgánů (štíři, čolci a mloci aj.) nebo je samec vkládá do těla samice (hlavonožci).
Případy, kdy se jedinec vyvíjí bez oplození z neoplozeného vajíčka, se obecně označují jako apomixe. Vyskytuje se
u některých živočichů, kteří se vzhledem k složité tělesné organizaci nemohou již rozmnožovat nepohlavně.
Partenogeneze (řec. parthenos = panna) je vývoj vajíčka zcela bez účasti spermie (řada bezobratlých, ale i některé
druhy plazů). Jde o výhodnou adaptaci sloužící k rychlému namnožení jedinců. Může být jediným způsobem
rozmnožování, příležitostná nebo se partenogeneze může cyklicky střídat s bisexuálním rozmnožováním – heterogonie
(perloočky, mšice aj.). Jiným typem apomixe je gynogeneze, při níž je vývoj vajíčka aktivován spermií, jež poskytuje
dělicí aparát, který vajíčko ztratilo při redukčním dělení. Ke splynutí jader (karyogamii) však nedojde, jádro spermie
zaniká a dalšího vývoje se neúčastní. K aktivaci vajíčka může sloužit dokonce výjimečně i spermie zcela jiného druhu.
Např. karas stříbřitý se v původní oblasti výskytu na Dálném východě rozmnožuje bisexuálně, u nás jsou však byly
donedávna známy pouze samice, jejichž vajíčka jsou aktivována spermiemi jiných kaprovitých ryb. Androgeneze je
vývoj zygoty obsahující pouze chromosomy spermie, bez podílu chromosomů z vajíčka. Využívá se experimentálně
např. u ryb, v přírodě u živočichů nebyla zaznamenána. Další modifikací pohlavního rozmnožování umožňující rychlé
střídání generací a prudký růst početnosti je neotenie, schopnost rozmnožování larválních nebo juvenilních stadií
(hmyz, obojživelníci - axolotli, macarát jeskynní). Z jiného pohledu bychom neotenii mohli chápat jako retenci
(přetrvávání) larválních znaků do pohlavní dospělosti (pedomorfóza). Někdy se používá i termín pedogeneze (řec. pais
- paidos = dítě, chlapec), např. pro nepohlavní rozmnožování larev motolic.
U většiny živočichů se jedinci opačného pohlaví aktivně vyhledávají. K vábení a vybírání partnerů slouží celá řada
rozmanitých strategií, založených na akustických (zpěv ptáků, zvuky hmyzu, savců), optických (zbarvení, zvláštní typy
chování) a chemických (feromony) signálech. Sdružování může mít různý charakter. Většinou se jedinci sdružují jen na
dobu páření. U obratlovců se může vytvářet více či méně trvalé soužití jedné samice s jedním samcem (monogamie),
přetrvávající i po období rozmnožování v souvislosti se společnou péčí o potomky (liška, většina ptáků – sezónní
monogamie). Trvalá monogamie je však poměrně vzácná (vrubozobí, albatrosi, giboni). Naopak častá je u živočichů
promiskuita, páření jedinců obou pohlaví s více jedinci druhého pohlaví (živočichové žijící ve větších skupinách).
Páření s jinými jedinci je známo i u monogamních druhů jako tzv. extrapárové kopulace, pomocí kterých mohou
jedinci zvyšovat svou fitness. Při polygamii se jedinec jednoho pohlaví páří s větším množstvím jedinců druhého
pohlaví. Častější je polygynie, kdy se samec páří s více samicemi. Samec si buď vytváří harém, který brání proti dalším
samcům ( jelen, rypouš sloní), nebo láká samice na určité místo (tokaniště, lek, říjiště), na kterém se samicím předvádí
(tetřívci, jespáci bojovní, rajky, lemčíci). Vzácnější je polyandrie, kdy se samice v období říje páří s větším počtem
samců, kteří jí pak mohou vypomáhat s péčí o potomstvo (někteří bahňáci, kukačky). Většinou se v době rozmnožování
setkávají dva jedinci. Některé druhy se však shlukují do větších skupin (svatební roje hmyzu) a mohou podnikat i
dlouhé reprodukční migrace (anadromní či katadromní druhy ryb, obojživelníci, mořské želvy).

4.3. Ontogeneze
Individuální vývoj (ontogeneze) živočichů začíná zpravidla oplozením vajíčka a končí smrtí živočicha. Probíhá ve
dvou obdobích – embryonálním a postembryonálním (mezi něž bývá u savců včleněno ještě tzv. období fetální).
Během embryogeneze je jedinec chráněn vaječnými obaly či tělem matky a je tedy relativně nezávislý na vnějším
prostředí. Oplozené, případně aktivované apomiktické, vajíčko se v období rýhování mitoticky dělí na množství
blastomer. Regulační vajíčka dávají vznik funkčně nerozlišeným blastomerám (je tu možná polyembryonie, tedy např.
vznik jednovaječných dvojčat). Determinační (mozaiková) vajíčka mají cytoplazmu rozlišenou a každá ze
vznikajících blastomer je již determinována (předurčena) pro vznik určité části těla budoucího jedince, takže vznik
jednovaječných dvojčat není možný. Vajíčka se mohou lišit množstvím a rozložením žloutku. Vajíčka alecitální jsou
zcela bez žloutku (někteří ploštěnci), oligolecitální mají žloutku málo (živorodí savci), mezolecitální více (většina ryb
a obojživelníků) a velmi bohatá na žloutek jsou vajíčka polylecitální (plazi, ptáci). Ve vajíčkách izolecitálních je
žloutek rozložen v cytoplazmě rovnoměrně, také rýhování je rovnoměrné (ekvální) a vzniklé blastomery jsou stejně
velké (živorodí savci). Naopak vajíčka anizolecitální mají žloutek soustředěn buď k vegetativnímu pólu (vajíčka
telolecitální, např u ptáků) nebo žloutek vyplňuje střední část vajíčka a cytoplazma je na povrchu (vajíčka
centrolecitální, např. u hmyzu). Při úplném (totálním) rýhování se rýhuje celé vajíčko (vajíčka holoblastická).
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Oligolecitální vajíčka se rýhují totálně a ekválně. Rýhování mezolecitálních vajíček bývá rovněž totální, ale
nerovnoměrné (inekvální), tj. blastomery na animálním pólu jsou menší a na vegetativním větší (obojživelníci).
Polylecitální anizolecitální vajíčka se rýhují jen částečně neboli parciálně (vajíčka meroblastická). Nerozrýhován
zůstává buď jejich střed u centrolecitálních vajíček členovců (rýhování povrchové, superficiální), nebo vegetativní pól
u telolecitálních vajíček plazů a ptáků (rýhování terčovité, diskoidální), kdy se rýhuje jen animální pól. Z hlediska
symetrie rozeznáváme rýhování radiální, kdy rýhy probíhají v poledníkových a rovnoběžkových rovinách (druhoústí) a
spirální, kdy jsou blastomery v řadách nad sebou posunuty, jako když klademe cihly při stavbě zdi (prvoústí). U savců
však dochází k tzv. rotačnímu rýhování, které připomíná spirální rýhování prvoústých.
V průběhu blastogeneze dále prochází zárodek stadiem moruly, blastuly a gastruly. Morula (podle podobnosti
s plodem moruše) je seskupením blastomer, které jsou na povrchu i uvnitř. Blastula vzniká z moruly středovým
rozestupem a zmenšením blastomer. Jedná se o měchýřek, jehož stěna je tvořena jednou vrstvou epitelově
uspořádaných buněk (blastodermem), který uzavírá prvotní tělní dutinu - blastocoel. Gastrulací resp. některým z tzv.
morfogenetických pohybů (invaginace, imigrace nebo delaminace) se jednovrstevná blastula mění ve dvouvrstevnou
gastrulu. Nejsnáze si můžeme představit invaginaci (vchlípení), kterou lze přirovnat k zaboření pěsti do míče. Vytváří
se tak dva zárodečné listy - vnější ektoderm a vnitřní endoderm (entoderm). Vnitřní prostor gastruly (prvostřevo,
archenteron) je spojen s vnějším prostředím otvorem tzv. prvoústy (blastoporem). U převážné většiny živočišných
kmenů plní prvoústa gastruly v pozdějších fázích ontogeneze funkci ústního otvoru a u skupin s úplnou trávicí
soustavou vzniká na opačném konci zárodku otvor řitní (tzv. prvoústí – Protostomia). U strunatců, polostrunatců a
ostnokožců prvoústa zanikají, ústní otvor se druhotně vytváří na protějším pólu zárodku a řitní otvor vzniká v oblasti
prvoúst (tzv. druhoústí – Deuterostomia). U většiny živočichů se vytváří také třetí zárodečný list - mezoderm,
vkládající se mezi ekto- a entoderm a vyplňující tak zbytky blastocoelu. Tímto nejjednodušším, „učebnicovým“
způsobem vzniká gastrula např. u ostnokožců, na nichž jako modelových organismech byly tyto procesy poprvé
prostudovány. Gastrulace u různých živočišných skupin může být velmi odlišná a značně složitější, neboť přítomnost
většího množství žloutku interferuje jak s rýhováním, tak s blastulací a gastrulací. Tak např. u savců vzniká
modifikovaná blastula zvaná blastocysta, jejíž buňky jsou rozlišeny na tzv. embryoblast a trofoblast (viz učebnice
embryologie). Gastrulace savců by teoreticky mohla být stejná jako u ostnokožců, neboť podobně jako oni mají
oligolecitální a izolecitální vajíčka, kde netvoří překážku žloutek. Protože však sdílejí s plazy a ptáky společného
předka, který měl vajíčka polylecitální a telolecitální, mají gastrulaci podobnou jako tyto skupiny, i když se nemusí
vyrovnávat s přítomností překážejícího žloutku. Centrem růstu je tzv. primitivní proužek formující se z ektodermu
(blastodermu) kaudální části embrya, který určuje předozadní osu embrya. Na dorzální straně embrya vzniká ztluštěním
ektodermu nervová ploténka a posléze se přiblížením jejích nadzvižených okrajů vytvoří nervová trubice. Pod ní vzniká
z entodermu chorda dorsalis a po stranách se tvoří mezodermální struktury.
Vznikem zárodečných listů dochází rovněž ke změnám tělní dutiny. U žahavců nahrazuje blastocoel řídká rosolovitá
buněčná síť mezi ekto- a entodermem, tzv. mezoglea. U bilaterií se tradičně uváděly 3 hlavní typy tělních dutin schizocoel, pseudocoel a coelom (čti célom). U ploštěnců je tělní dutina omezena na soustavu mezibuněčných štěrbinek
v primitivním mezodermu vyplněných tělní tekutinou, což se tradičně označovalo jako schizocoel (řec. schizein =
štěpit, koilos = dutina), v anglosaské literatuře jako parenchym. U hlístic se štěrbiny rozestupují, splývají a vytvářejí
dutinu mezi ekto- a entodermem, která je vyplněna tekutinou a odtlačuje parenchym k periferii - tzv. pseudocoel. Vznik
pravé, druhotné tělní dutiny neboli coelomu je spjat s existencí pravého mezodermu. Coelom je typický např. pro
kroužkovce nebo strunatce. Vytváří se uvnitř mezodermálních coelomových váčků. Ty vznikají buď tzv. schizocoelně,
nebo enterocoelně, případně modifikacemi těchto dvou způsobů. V druhém případě se párové mezodermální váčky
připomínající jakási ouška vychlípí z entodermu do prostoru mezi ním a ektodermem a odškrtí se. Prvý způsob je
typický pro prvoústé, druhý pro druhoústé, avšak s výjimkou obratlovců, kde coelom vzniká schizocoelně. Tím, že
coelomové váčky vyplňují prostor mezi ekto- a entodermem, dochází i k uzavření části tělní tekutiny do až nyní nově
vznikajícího krevního oběhu. U členovců se coelomové váčky druhotně rozpadají a zbytky prvotní tělní dutiny se
spojují s dutinou druhotnou v tzv. mixocoel.
U strunatců se během embryonálního vývoje coelomové váčky dělí v párové prvosegmenty neboli somity umístěné
dorzolaterálně a nepárový splanchnotom na ventrální straně. Struktury vznikající ze segmentovaných somitů jsou tedy
primárně segmentované a nazývají se somatické (řec. soma = tělo) – např. somatické nervy inervující ústroje
somatického původu. Struktury odvozené od nesegmentovaného splanchnotomu se nazývají splanchnické nebo
viscerální – např. viscerální nervy inervující ústroje viscerálního původu. Z části somitu zvané dermatom vzniká škára
(dermis), z části zvané myotom vzniká svalovina a z vyčleněných skupin buněk zvaných sklerotom vzniká skelet. Ze
spojek somitů se splanchnotomem vznikají nefrotom a gonotom jako základy urogenitální soustavy. Mezoderm kryjící
vnitřní orgány se nazývá splanchnopleura a stěnu tělní dutiny vystýlá somatopleura. Duplikatura mezi nimi je
mesenterium. Během evoluce strunatců se postupně vytrácí segmentace coelomových váčků a orgánů.
Diferenciací buněk zárodečných listů vznikají základy orgánů, ze kterých se při organogenezi vyvíjí orgány. Původ
nejdůležitějších orgánů: 1) orgány ektodermálního původu – pokožka s kožními žlázami a její deriváty, nervová
soustava a smyslové orgány; 2) orgány mezodermálního původu – svalová soustava, pojiva, urogenitální systém,
cévní soustava; 3) orgány entodermálního původu – trávicí trubice (kromě přední a zadní části) a její přídatné žlázy,
struna hřbetní, dýchací orgány (plíce, plynové měchýře) obratlovců. Po ukončení organogeneze se embryo savců
označuje jako plod (foetus, fetus). Embryonální, resp. fetální období končí vylíhnutím či porodem (partus).
V závislosti na množství žloutku ve vajíčkách, případně na možnosti výživy zárodku z těla matky, opouštějí
juvenilní jedinci vaječné (plodové) obaly v různém stadiu ontogeneze. Během evoluce se u živočichů vyvinuly dvě
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základní strategie zajišťující úspěch jejich reprodukce. První je založena na produkci velkého počtu vajíček s malým
množstvím žloutku a bez složitých obalů. Embryonální vývoj je krátký a vajíčko opouští velmi primitivní larva, která je
obvykle velmi odlišná od dospělců a často jde jen o modifikovanou gastrulu (např. planula žahavců, trochofora
kroužkovců, veliger mořských plžů a mlžů, nauplius korýšů, larvy ostnokožců). Tyto larvy mohou být lecitotrofní (z
řec. lekithos = žloutek), tj. spotřebovávají žloutek a nepřijímají potravu, nebo planktotrofní (živí se planktonem).
Druhou strategií je produkce menšího počtu vajíček s velkým množstvím žloutku a s ochrannými obaly. Vývoj je delší,
zárodek se líhne dokonaleji vyvinut a teoreticky s větší nadějí na přežití. V tomto případě opouští vajíčko buď vývojově
dokonalejší larva, která má již složitou stavbu a v mnoha rysech připomíná dospělce (zoëa korýšů, minoha mihulí,
plůdek ryb, pulci obojživelníků aj.), nebo se z vejce líhne mládě. V případech, kdy vývoj jedince probíhá přes jakýkoli
typ larvy, hovoříme o vývoji nepřímém. V parazitologii je však často jako nepřímý vývoj chápán vývoj
s mezihostitelem, jako přímý vývoj bez mezihostitele. U hmyzu rozlišujeme ještě vývoj nepřímý s proměnou
nedokonalou (hemimetabolie – larvy zvané nymfy se podobají dospělci – imagu; kobylky, ploštice, všenky, aj.) a
s proměnou dokonalou (holometabolie – larvy se morfologicky i ekologicky liší od imága, které vzniká metamorfózou
přes stadium kukly; ponravy brouků, housenky motýlů, strusky dvoukřídlých aj.). Pokud se líhne nebo rodí mládě,
které se od dospělce liší jen velikostí, jde o vývoj přímý. Nejdokonalejším případem je vývoj uvnitř mateřského
organismu, který zárodek chrání a mnohdy i vyživuje (zárodečné obaly – amnion, seróza neboli chorion, allantois –
pouze u obratlovců). Pravděpodobnost přežívání jedince je často zvýšena rodičovskou péčí o potomky. Nejčastěji se
noví jedinci líhnou z vajíček uložených v prostředí mimo tělo matky (vejcorodost, oviparie). Někdy však zůstávají
vajíčka v pohlavních vývodech matky a její tělo opouštějí již larvy nebo juvenilní jedinci (vejcoživorodost,
ovoviviparie – některý hmyz, ryby, plazi, např. zmije obecná). Výjimečně dochází k larvorodosti (larviparii), kdy
larvy prodělávají část vývoje v těle samice (někteří roztoči a dvoukřídlí, mlok skvrnitý). Jsou-li vajíčka nebo zárodky
v průběhu vývoje vyživovány alespoň částečně z těla matky prostřednictvím speciálních tkání (různé typy placenty), jde
o živorodost (viviparii) – známá je u obratlovců, nejdokonalejší je u placentálních savců, ale existuje i u některých
bezobratlých – mšice, švábi. U některých dvoukřídlých dokonce vznikají v těle matky larvy, které se živí jejími tkáněmi
a poté přezimují ve zbylé zevní kutikule.
Postembryonální období lze rozdělit na tři etapy: prereproduktivní (juvenilní), reproduktivní (fáze dospělosti)
a postreproduktivní nebo senektivní (fáze stárnutí). Délka uvedených období je u jednotlivých skupin živočichů
různá. U bezobratlých obvykle výrazně převažuje svojí délkou období prereproduktivní, u většiny obratlovců je nejdelší
částí života období reproduktivní a jen v některých případech zahrnuje delší dobu i období postreproduktivní (velcí
ptáci a savci). Tělesný růst obvykle ustává s přechodem do reproduktivního období (savci, brouci aj.), ale někdy
zpomaleně pokračuje až do smrti (ryby, plazi).

5.

CHOVÁNÍ ŽIVOČICHŮ

Etologie je nauka zabývající se chováním živočichů. Chování zkoumá především v přirozených podmínkách
biologickými metodami, jako jsou přímé pozorování (dalekohledem, noktovizorem), dokumentace a registrace
technickými prostředky (fotoaparát, videokamera, magnetofon), experimentování v přírodě i laboratoři. Záznam
průběhu projevů chování v čase je etogram. Grafický záznam zvukových projevů (např. ptačí zpěv) je sonagram.
Chování je většinou pro jednotlivé druhy živočichů typické, téměř neměnné a má genetický základ.
U mnohobuněčných živočichů, zejména pak u tetrapodů (obojživelníci, plazi, ptáci, savci) nabývá chování častěji
získaný základ.
Vrozené chování (dědičné) je zapsáno v genomu jedince či genofondu populace a je řízeno z nervových center.
Na různé úrovni existuje u všech živočichů a živočichové jím odpovídají na podněty z okolního prostředí.
Je realizováno řetězci nepodmíněných reflexů - instinkty.
Reflex je odpověď organismu, zprostředkovaná nervovým systémem, na podněty z vnějšího prostředí. Podnět
(dráždění) vybaví vzruch, který je reflexním obloukem veden do nervového centra a odtud postupuje odstředivými
drahami k výkonnému orgánu, který zajistí konečnou odpověď.
Nepodmíněný reflex je vrozená reakce, kdy na podněty z prostředí reaguje živočich, na podkladě dráždivosti,
stereotypními jednoduchými orientačními reakcemi. Mezi ně patří kineze, taxe a instinktivní chování.
Kineze je reakce organismu (živočicha) na podnět, která nezávisí na směru, odkud podnět působí (např. vysunutí či
zatažení panožek měňavky).
Taxe je reakce organismu závislá na směru působení podnětu. Jde o pohyb ke zdroji či od zdroje podnětu
(chemotaxe, fototaxe aj.).
Instinktivní chování je nejsložitější vrozené chování. Jedná se o komplex chování, z něhož je podstatná část sice
vrozená, ale další část je s různou intenzitou modifikována během vývoje každého jedince. Pro toto chování jsou
typické: 1) určitá podnětová situace (konkrétní podnět a jeho vjem) vyprovokuje vždy stejný vrozený instinktivní
projev, 2) jednotlivé složky tohoto instinktivního projevu následují v neměnném pořadí za sebou, 3) instinktivní projevy
jsou druhově typické.
Za instinkt považujeme hierarchicky organizovaný nervový mechanismus, který reaguje na vnitřní a vnější podněty
koordinovanou sérií pohybů, která jako celek vede k uspokojení životních potřeb daného živočicha. Významnou roli
v instinktivním chování živočichů hraje tzv. klíčový podnět, jeho prahová hodnota (intenzita podnětu) a v neposlední
řadě fyziologický stav organismu a podmínky prostředí. Instinktivní chování obvykle prochází několika fázemi.
Fáze instinktivního chování:
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1) Vnitřní vyladění či motivace - např. pocit hladu, potřeba ukrýt se nebo se pářit.
2) Apetenční chování – aktivní hledání klíčového podnětu (spouštěče) odpovídajícího příslušné motivaci (kořisti,
úkrytu, samice v říji).
3) Filtrace podnětů – vybírání nejvhodnější potravy, úkrytu nebo sexuálního partnera.
4) Spouštěcí mechanismus – je uvolněn či aktivován setkáním zvířete s klíčovým podnětem.
5) Konečné jednání čili fixní motorický projev – naplní se dosažení podnětové situace, kdy např. šelma objeví
a uloví kořist, mládě koroptve zalehne a znehybní ve vhodném úkrytu, dojde k páření aj.
Klíčový podnět je jakýkoliv podnět, který spouští (vyvolává) určitou specifickou reakci. Významná je jeho
prahová hodnota (intenzita podnětu). Každé spouštěcí schéma má určitou prahovou hodnotu. Ta je rozdílná podle
fyziologického stavu jedince, podle jeho vnitřního vyladění, případně podle podmínek prostředí (hladové šelmě stačí
pro zahnání pocitu hladu ulovení i menší kořisti, vrabci před útočícím krahujcem někdy nevzlétnou a nevyhledávají
úkryt, ale pouze znehybní). Když jsou některé podněty podprahové, nebo když vrozené jednání za odpovídajícího
vyladění nemůže dlouho proběhnout, může jeho prahová hodnota klesnout někdy až na nulu. Tehdy mohou proběhnout
tzv. vakuové děje, označované také jako jednání naprázdno, kdy konečné jednání proběhne bez konečného efektu a
bez odpovídajícího klíčového podnětu (např. samci ptáků mohou v zajetí tokat bez samice nebo proti neživým
předmětům). Naopak nadprahové, respektive nadoptimální podněty mohou vyvolávat až přehnané reakce, které
spočívají ve větší intenzitě konečného jednání než normálně (nandu při inkubaci upřednostní velkou atrapu i za cenu
podchlazení vlastních vajec, mládě kukačky stimuluje pěstouny k mnohem intenzivnějšímu krmení než vlastní mláďata
aj.).
Instinktivní chování má nejen své fáze, ale i prvky, vzorce a funkční okruhy.
Prvky chování (také výrazové prostředky): Základní funkční jednotky chování (např. lokomoce, příjem potravy,
odpočinek, spánek), které mohou být jednoduché (např. zvednutí hlavy, jištění, rozhlížení, pohyb ocasu) nebo
komplexní (složené) – stavba hnízda.
Vzorce chování: Prvky chování sestavené v neměnném pořadí, které jsou součástí konkrétního funkčního okruhu
instinktivního chování. Např. tok tetřeva hlušce je sestaven z neměnného pořadí čtyř prvků chování (pukání, trylek,
vylousknutí a broušení). Pro každý prvek je typické určité držení těla a hlasový projev. Tok je pak součástí sexuálního
chování, neboť předchází aktu páření.
Funkční okruhy chování jsou složeny ze vzorců a prvků chování, po jejichž realizaci dochází k naplnění
a uspokojení potřeb živočicha. Z tohoto hlediska rozlišujeme chování podmíněné látkovou výměnou, chování
ochranné, komfortní, rozmnožovací a sociální.
Chování podmíněné látkovou výměnou (metabolismem) zahrnuje získávání potravy včetně manipulace s ní
(potravní chování), součástí mohou být např. i tvorba potravních zásob (křeček, ťuhýk, sojka), krmení mláďat,
migrace. Dále pití, močení (urinace) a kálení (defekace). Patří sem i všechny pohyby související s dýcháním
a termoregulací, pohyby při spánku a odpočinku živočichů.
Ochranné chování zahrnuje jak ochranu před abiotickými vlivy resp. faktory (vlhkost, chlad, sluneční záření), tak
před jinými organismy (před nebezpečnými organismy, predátory). Ochranné chování může být preventivní (pátrání
po možném nebezpečí, rozhlížení, větření) nebo aktivní (ukrytí, útěk a shlukování).
Jiným kritériem dělení ochranného chování může být způsob ochrany. Pak rozlišujeme toto chování na
nepohybové, mimetické a pohybové:
a) Nepohybové – ztuhnutí na místě, přitisknutí k podkladu, patří sem i reflexně podmíněná dočasná ztráta
pohyblivosti jako akineze (thanatóza, katalepsie), kdy se zvíře staví mrtvým (užovky, vačice).
b) Mimetické – strnutí a přitisknutí k podkladu ve vhodném prostředí dovoluje využít ochranného zbarvení –
mimikry podmíněné kryptickým (lelek) a rozčleňujícím zbarvením (tygr), kdy se živočichové stávají
"neviditelnými". Zatímco některým živočichům toto mimetické chování (soubor zahrnující nejen projevy chování, ale
i morfologické a fyziologické adaptace) dovoluje zamaskovat se a doslovně "zmizet" před predátory; ti se naopak
mohou nepozorovaně přiblížit např. ke své potravě (lev, tygr). Můžeme sem zahrnout i využití aposematického
zbarvení doprovázené specifickými pohyby – výstražné zbarvení či chování (varování nepřítele má odvrátit napadení)
– nejedovatí hadi korálovky jsou téměř identicky zbarveni jako jedovatí korálovci, autotomii (aktivní odhození nohy
u sekáče, ocasu u ještěrek).
c) Pro pohybové ochranné chování je charakteristický únik často zakončený ukrytím. Pro spuštění útěkové reakce
je nutné překročení tzv. útěkové vzdálenosti, která je druhově specifická pro různé typy ohrožení. Např. zvířata lépe
tolerují automobil, povoz nebo jezdce na koni než pěšího člověka, což se využívá pro přiblížení při pozorování,
fotografování nebo lovu. Řada živočichů je vnímavá ještě na překročení tzv. kritické vzdálenosti. Překročení této
minimální vzdálenosti může vyvolat obranný útok. U obratlovců žijících společensky je způsobem pohybové ochrany
shlukování do větších skupin (stáda, hejna). Jinými formami pohybového ochranného chování mohou být již výše
zmíněné aposematické chování, autotomie, kamufláže, nebo preventivní útok na možného predátora, tzv. mobbing
(pěvci útočící na krahujce nebo na sovu objevenou při denním odpočinku). Toto chování bývalo využíváno myslivci k
tzv. lovu na výrovce, který je dnes zakázán (z úkrytu byli odstřelováni dravci útočící na upoutaného výra). Rovněž
komfortní chování je formou pohybového ochranného chování. Jsou to projevy bezprostředně související s péčí o
povrch těla (škrábání, válení, prachová lázeň, slunění, koupání, olizování těla, probírání peří aj.). Péče o povrch těla
(grooming) může být i vzájemná (allogrooming). A poněvadž bývá spojena s pocitem tělesné libosti, nabývá pak toto
chování i výrazné funkce sociální (např. vzájemná péče o srst u primátů - tzv. "hledání blech", které však opice nemají).
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Rozmnožovací (sexuální) chování zahrnuje tři podsystémy: rivalský, partnerský, pečovatelský.
Rivalský podsystém směřuje ke zvětšení vzdálenosti mezi jedinci a jeho projevem je tvorba teritorií (obhajované
území proti příslušníkům stejného druhu). Ještě větší prostor, ve kterém jedinec nebo skupina stejného druhu žije, bývá
označován jako domovský okrsek (často i angl. home range). Ten bývá větší než teritorium a nemusí být označován
ani hájen. V rámci teritorií, která vznikají nejčastěji v souvislosti s rozmnožováním, má však značení a hájení velký
význam. Tato činnost je zajišťována celou řadou tzv. teritoriálních projevů, pro které je typické, že jejich intenzita
klesá ze středu k okrajům teritoria. Sem patří imponování (zdůrazňování tvaru a velikosti částí nebo celého těla),
bojové chování (např. přetlačování parohy či rohy), pronásledování, tedy projevy, jejichž podstatou je vnitrodruhová
agresivita. Ta je běžným projevem u obratlovců, ale i jiných živočichů, ovšem téměř nikdy nesměřuje ke zničení
protivníka (zranění, zabití). Právě naopak pomáhá zajistit to, v čem spočívá význam teritorií, což je rovnoměrné
rozptýlení příslušníků populace v biotopu, optimální zajištění nabídky potravy, zvýšení pravděpodobnosti setkání
sexuálních partnerů, podpora soudržnosti vytvořených párů případně větších sociálních skupin. Agresivita může být i
mezidruhová. Nepatří sem ovšem útok šelmy na kořist, ale může to být např. obhajoba hnízdního teritoria orlů, kteří
z blízkosti hnízda odhánějí i příslušníky jiných druhů ptáků. Jako agonistické chování se označují na jedné straně
projevy nadřízenosti, agresivity, imponování a hrozby a na druhé straně projevy podřízenosti a usmiřování.
Podstatou partnerského podsystému je opak podsystému rivalského, tedy zmenšení vzdálenosti mezi pohlavními
partnery, dotyková komunikace a pohlavní spojení. Projevům, které předcházejí vlastnímu páření, říkáme epigamní
chování (sled složitých vrozených prvků chování – námluvy, tok, říje). Součástí takových aktivit bývají i pozdravné
ceremoniály při setkání partnerů (výrazné postoje, pohyby, ale i hlasy - např. klapání zobáků při setkání partnerů u
čápa bílého), někdy se vyskytují v chování dospělých zvířat i juvenilní prvky (např. rybáci si předávají v zobácích
rybku, aniž by jim sloužila za potravu, terejové si předávají klacíky, které neslouží k budování hnízda apod.).
Pečovatelský podsystém zahrnuje péči o potomstvo (péče o larvy, vejce, mláďata). Toto chování je všeobecně
rozšířeno hlavně mezi obratlovci, ale zejména u ptáků a savců patří k nejsložitějším projevům chování na bázi instinktů.
Sociální chování je projevem skupin živočichů zvaných society. Tento pojem je nadřazen výrazům jako tlupa,
hejno, stádo, smečka, kolonie, rodina, hmyzí stát. Vztahy uvnitř society nejsou udržovány jen sexuální afinitou svých
příslušníků (pohlavně), ale jsou budovány složitým systémem sociální komunikace. Sem patří signály nejen pachové,
zvukové, optické nebo dotykové, ale i ritualizovaná agresivita, kdy původně agresivní projevy se mění jen na
neškodné signály - např. mezi jeleny často postačí namísto souboje parožím jen hrozba zvednutou hlavou, případně jen
upřený pohled (řada zvířat vnímá upřený pohled do očí jako výzvu či hrozbu, proto se mu vyhýbáme např. při setkání s
velkými šelmami). Ritualizovaná agresivita je vyjadřována celou řadou dominantních (projevy nadřazenosti)
a submisivních projevů (projevy podřízenosti), jejichž výsledkem bývá vytvoření hodnostního pořadí (hierarchie).
Jeho mechanismus byl u ptáků (slepic) poprvé popsán jako "klovací pořádek". Nejvýše postavený jedinec bývá
nazýván alfa jedinec, nejníže postavený omega jedinec. Znalost vlastního postavení značně snižuje konflikty mezi
příslušníky society a udržuje její soudržnost a koordinovanost. Příkladem praktických dopadů uvedených skutečností je
např. dávkování léčiv v krmivu pro spárkatou zvěř, kdy nejvíce zkonzumují dominantní a zpravidla zdraví jedinci
(následkem je předávkování až intoxikace) a naopak se nedostane na nejslabší kusy, které léčivo nejvíce potřebují.
V societách je zajištěno specifické předávání informací a velmi významné je, že society vytvářejí společnou
strategii chování, umožňující úspěšnější přežití (strategie přežití). Je zajištěno efektivnější využití potravních zdrojů,
dokonalejší ochrana, existuje dělba činností až po schopnost budovat složité stavby (bobři, mravenci).
Rozlišujeme pět typů societ: 1) náhodné seskupení – časově krátce limitované setkání několika jedinců,
2) anonymní otevřená societa – seskupení volně přicházejících a odcházejících jedinců, kteří se většinou neznají
(hejna některých ryb, ptáků, velká stáda kopytníků), 3) neanonymní otevřená societa – jedinci se znají, ale mezi
societami téhož druhu panuje relativně častá výměna (kolonie některých ptáků, tlupy některých savců), 4) anonymní
uzavřená societa – je tvořena velkým počtem jedinců, kteří se individuálně neznají, ale poznají se např. podle
pachových značek (např. mraveniště, ale i society potkanů), 5) neanonymní uzavřená societa – je tvořena jedinci, kteří
se dobře znají, žijí značnou část života společně a jsou propojeni systémem vzájemných vazeb (vlčí smečka, tlupa
šimpanzů).
Vzájemnou komunikaci mezi jedinci v societě může tvořit např. jen prosté napodobování (sociální imitace)
a vzájemné podněcování (sociální stimulace). Ovšem často i ty nejsložitější systémy sociální komunikace vycházejí
z již výše zmíněných optických (výrazové postoje), akustických, dotykových, pachových signálů nebo značek a z jejich
kombinací (viz dominance, submisivita, hierarchie, grooming). Ve vyspělých societách může docházet i k dělbě
činností podle schopností každého jedince nebo ke kolektivní ochraně a pomoci ohroženým, poraněným či nemocným
členům. Pak hovoříme o altruistickém či epimeletickém chování (které je nesobecké a mnohdy až sebezničující –
např. u mravenců, včel, slonů, některých lidoopů, delfínů). Přírodní výběr působí nejen na jedince, ale i na celou
skupinu jedinců vzájemně příbuzných (příbuzenský výběr, angl. kin selection). Principem je chování na základě
inkluzivní rozmnožovací zdatnosti (souhrnné reprodukční způsobilosti) každého jedince (inclusive fitness), která je
určena podílem individuální genetické zdatnosti podle podílu jednotlivce i počtu přímých, rozmnožování schopných
potomků všech ostatních příbuzných individuí. Souhrnná rozmnožovací způsobilost jedince je o to větší, čím více jeho
genotypu bude ve všech následujících generacích, včetně generací jeho příbuzných. Evoluční úspěch jedince tak
nezávisí jen na vlastních potomcích, ale bude tím vyšší, čím více bude pomáhat svým příbuzným (aniž by sám vstoupil
do reprodukce - viz kap. o včele medonosné).
Komunikace živočichů (biokomunikace, dorozumívací chování) obecně představuje tok informací.
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1) Chemická komunikace je velmi rozšířena a je zprostředkována feromony (chemické látky ovlivňující chování a
vývoj příslušníků téhož druhu). Rozlišujeme uvědomovací chemické signály, kam patří pachové značky mající
dlouhodobou nebo okamžitou speciální funkci (pachové "vizitky" na hranicích domovských okrsků, stimulace
chování v sexuálním životě, značení při bezprostředním ohrožení aj.).
2) Dotyková komunikace (taktilně mechanická) je možná jen u živočichů, kteří se znají, nebo alespoň poznají podle
jiných znaků (vzhledu, pachu, hlasu). Pak jsou dotyky velmi významné především v sociálním, sexuálním a
rodinném životě zvířat. Zvířata kontaktního typu (netopýři, hlodavci, někteří ptáci) se za určitých okolností tisknou
k sobě (při odpočinku). Naopak např. vlaštovky se při sezení na drátě vzájemně nikdy nedotýkají - jde o distanční
typ. Při komenzalismu se někteří živočichové dotýkají jiných, obvykle velkých a potenciálně nebezpečných zvířat
(klubáci či volavky na hřbetech velkých kopytníků). Obecně však existují proti tělesnému dotyku mezi živočichy
silné instinktivní zábrany, poněvadž ten může být nebezpečný. Ve většině případů tak dotyk vyvolává obranné
chování jako útěk, napadení aj.
3) Zvuková komunikace (akustické signály) se uplatňují zejména při rozmnožovacím a sociálním chování. Hlasy
můžeme obecně považovat za kontaktní (uvědomovací) nebo naopak distantní (svolávací, přivolávací funkce působí na značnou vzdálenost). Ambivalentní hlasové projevy mohou mít pro některé druhy živočichů význam afinní
(zvací – ”pojď sem”), pro druhé difugní (odpuzovací – ”jdi pryč”). Mezi akustickou komunikaci patří i echolokace
(sonar, jehož prostřednictvím mezi sebou komunikují, případně se v prostoru orientují netopýři nebo kytovci)
4) Optické dorozumívání je v živočišné říši rozšířeno mnohem méně, než bychom očekávali. Takto mohou
komunikovat živočichové mající dobrou zrakovou schopnost a ovládající dokonale tělesné pohyby. Působí obvykle
na krátkou vzdálenost. Optické signály založené na tzv. výrazových postojích a výrazových pohybech slouží jako
komunikace zejména u tetrapodů (imponující, podřízený postoj viz sociální komunikace). Optické signály založené
na nápadném zbarvení (např. pestré opeření ptáků nebo pestré ”plakátové” zbarvení korálových ryb), případně na
zvýraznění morfologických struktur. Vzpřímené hřebínky (hrabaví) či chlupy, nafouknuté laloky (anolis, fregatka)
jsou srozumitelné i bez složitějších pohybů.
Ritualizace chování je součástí biokomunikace a je u obratlovců značně rozšířena. Jedná se o instinktivní chování,
jehož význam je zcela odlišný od chování, které je napodobováno. Funkčním výsledkem je dorozumívání, ačkoliv
původně se mohlo jednat o útok, čištění těla, sběr potravy apod. Např. u potápky roháče ztratily některé prvky chování
prezentované při toku v průběhu fylogeneze svou původní funkci a změnily se na vyloženě symbolické ceremoniály.
Podobně tzv. ponoukání u kachen neznamená pro kačera zahájení útoku, což byl původní záměr těchto pohybů, ale
"svatební" nabídku. Z důvodu zabránění vážným zraněním se při soubojích, např. mezi kopytníky nebo šelmami,
chování ritualizovalo až do té podoby, že namísto skutečného útoku parožím, rohy, zuby, postačí pouhá jejich
prezentace vkomponovaná do některého výrazového postoje – imponování. Současně se však takto samci předvádějí
před samicemi, což jim usnadňuje výběr pohlavního partnera.
Zvláštní projevy instinktivního chování: Konfliktní chování vyplývá z působení dvou či více protikladných
motivací současně. Výsledkem ovšem nemusí být odpovídající jednání, ale může se objevit zcela jiný, často zdánlivě
”nesmyslný” projev.
O přeskokovém chování hovoříme, když dochází k funkční změně chování, která vyústí do projevu, jenž je zcela
neadekvátní předcházející situaci (bojující srnci, mající současně motivaci útočit i utéci, souboj přeruší a chvíli se
pasou). V některých případech se může jednat o přeorientované chování. To vzniká především z rozporu mezi
útočnými a útěkovými tendencemi. Živočich však reaguje překvapivě útočným chováním nikoli na přirozený objekt –
svého soka, ale přeorientuje útok jinam (např. slabší racek nezaútočí na silnějšího jedince, se kterým právě bojuje, ale
na trs trávy, kterou přitom trhá ze země).
Hravé chování vyskytující se především u mláďat bývá přípravou k cílevědomému chování v dospělosti. Hra má
silné citové pozadí, živočichům je příjemná a často bývá opakována. Není druhově specifická. Může obsahovat jak
vrozené, tak získané prvky chování, nebo kombinaci obou. Zvědavost může, ale nemusí souviset s hravým nebo
pátracím chováním. Jedná se o apetenci pro nové situace. Cílem je získání informací nevynucenou cestou
(fakultativním učením).
Pátrací chování má podobnou motivaci, je však silně druhově specifické. Cílem je získávání a shromažďování
informací o prostředí, v němž živočich žije (často se jedná o ”vynucený” proces – obligatorní učení). Pro pátrání je
nápadná úzká vazba mezi chováním získaným a vrozeným.
Chování spojené s pohybem (přemístěním, lokomocí) zařazujeme mezi pohybovou aktivitu, naopak klidovou
aktivitou nazýváme chování související např. s odpočinkem a spánkem (pohyby bez lokomoce).
Spánek je instinktivní proces, protože má druhově specifickou apetenci a konečné chování. U živočichů se rytmicky
opakuje a je životně nezbytnou složkou jejich chování. Je podmínkou k obnovení tělesných sil, ale může sloužit např. i
k přečkání nepříznivého období (pak rozlišujeme anabiózu, diapauzu, hibernaci, estivaci). Klidové stavy aktivity jsou
součástí biologických rytmů.
Biorytmy jsou endogenního původu, ale jejich trvání upřesňují vnější časovače (např. rytmus světlo – tma).
Souhrnné trvání doby klidu a aktivity představuje periodu biorytmu. Rytmy aktivity, tedy jednotlivé periody,
neodpovídají zcela periodě časovačů. Cirkadiánní je denní cyklus (okolo 24 hodin). Nauka o biorytmech ovšem
značně přesahuje rámec etologie, proto se o ní zmiňujeme jen orientačně.
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Získané chování je opakem vrozeného chování. Není předem naprogramováno a jeho základem je podmíněný
instinkt (odpověď na podnět, založená na novém dočasném spojení v CNS). Jedná se o adaptivní chování, které
můžeme zahrnout pod pojem učení. Pod tímto pojmem rozlišujeme 8 typů:
1) Vtištění (vtisk, vpečeťování - imprinting) je ustálená odpověď na podnět z raného mládí, který působil během
krátkého citlivého období, tzv. senzitivní periody (např. housata si během 4 hodin v prvním dnu života natrvalo
vtisknou podobu své matky). Obvykle je to proces nezvratný, v případě, že vtiskávání proběhne později, může toto
získané chování po čase vyhasnout.
2) Zpřesňování a koordinace pohybů (motorická facilitace cvičením) je proces, kdy se především mláďata učí
dokonaleji zvládnout vrozené pohyby, jako je např. běhání, šplhání, létání.
3) Během habituace (přivykání, návyk) se postupně snižuje citlivost živočicha a jeho odpověď na dlouho opakované
podněty, což může vést až k vymizení odpovědi. Živočich tedy nereaguje na podněty, které pro něj nejsou důležité
(principem habituace je i ztráta plachosti zvířat, která byla předpokladem jejich domestikace).
4) Strukturní vnímání (tvarová percepce) je schopnost vnímat prostorový nebo časový úsek jako celek. Struktura nebo
tvar jsou zde vnímány jako ”obraz”, ”melodie”. Umožňuje vnímat konkrétní vlnové délky světla jako barvu, sled
tónů jako zpěv. Je umožněno rozlišit příslušníka svého druhu, svého rodiče apod. Jedná se o proces, který se
zdokonaluje během individuálního vývoje.
5) Pod pojmem podmiňování rozumíme ”pravé” učení, jehož podstatou je zpětná vazba úspěchu a neúspěchu. Můžeme
rozlišovat klasické (pavlovovské) podmiňování (po tréninku vyvolá odpověď i původně neutrální podnět),
operační (operantní) podmiňování (založené na činnosti – operaci, kdy živočich je schopen provést změnu
v prostředí – stiskne tlačítko aj.) a učení metodou pokusu a omylu nebo pokusu a úspěchu (negativní zkušenosti
nemusí být obvykle často posilovány – zvířata si lépe pamatují špatné zkušenosti).
6) Explorační chování (objevitelské) umožňuje zvířeti orientovat se v neznámém prostředí a v nových situacích na
základě zkušeností, které získalo fakultativním učením, tedy nevynucenou cestou. Opakem jsou zkušenosti nabyté
během obligatorního učení, tedy učením, které je nějakým způsobem vynucené (vysloveně obligatorním je
vtiskávání, klasické podmiňování, ale zřejmě sem spadá např. i pátrací chování, které je pro zvíře nezbytné).
Fakultativní učení může být navozeno hravým chováním nebo zvědavostí. Každopádně jsou jeho základem reflexy.
7) Vhled (chápavost – angl. insight) umožňuje jedinci řešit takové situace, pro které nemá odpovídající instinkty
a naučené způsoby chování. Bývá považován za nejvyšší kognitivní proces, jehož jsou zvířata schopna, a to ještě
náznakově (plně provedený vhled je možný jen u člověka). V podstatě se jedná o pochopení souvislostí na základě
usuzování (uvažování). Např. šimpanz na sebe naskládá několik beden tak, aby tyčí dosáhl na ovoce zavěšené pod
stropem.
8) Pod pojmem tradice rozumíme přenos naučeného chování z jedince na jedince a z generace na generaci.
Předpokladem vzniku tradice je napodobování a paměť, přičemž souhra mezi učením a tradicí má velký význam pro
evoluci chování (některé původně naučené jevy mohou být pravděpodobně na základě tradice dokonce zabudovány
do vrozeného programu chování, které se tedy může vyvíjet podobně jako např. tělesné znaky). Např. od jediného
makaka červenolícího se celá populace naučila zbavovat rýži písku hozením do vody nebo omývat sladké brambory
ve slané mořské vodě, od jediné sýkory se ostatní naučily otvírat láhve s mlékem.

6.

ŽIVOČICHOVÉ A PROSTŘEDÍ
6.1. Ekologické systémy

Ekologie bývá nejčastěji definována jako věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím. Její
název je odvozen z řeckého oikos = dům, obydlí. Předmětem ekologických studií jsou ty systémy, v nichž je alespoň
jeden z prvků živý organismus. Ekologie se zabývá třemi stupni: jednotlivým organismem, populací (složenou
z jedinců téhož druhu) a společenstvem (složeným z většího či menšího počtu populací). Ekologii na úrovni jedince
studuje autekologie, ekologií populací se zabývá demekologie a ekologií společenstev synekologie. Společenstvo
neboli biocenóza je tvořeno živočichy - zoocenóza a rostlinami – fytocenóza. Zoocenózy dále dělíme na
entomocenózy, ichtyocenózy, ornitocenózy apod. Dílčí soubory populací resp. příbuzných organismů podobné tělesné
stavby, obývající totéž prostředí (např. kopytníci afrických savan, norující hlodavci stepí či pouští), označujeme jako
taxocenózy (termín zdůrazňuje společnou taxonomickou příslušnost) nebo synuzie (zdůrazněno funkční zapojení).
Stále více se prosazuje termín gilda (z angl. guild = cech), kde pojítkem mezi ekologicky spjatými druhy je podobná
potrava - např. zimní hejnka sýkor.
Každý jedinec, druh nebo společenstvo organismů žije v přírodě v určitém prostředí, které mu poskytuje vhodné
podmínky pro život. Toto místo se nazývá biotop (stanoviště, habitat). Biotopy, na nichž byl výskyt daného druhu
konkrétně prokázán, se nazývají naleziště (lokality). Živé systémy (živočichové i rostliny) spolu se systémem prostředí
(ekotop - prostředí definované souborem abiotických činitelů) tvoří společně dynamické ekologické soustavy –
ekosystémy. Rozsáhlé soubory podobných suchozemských ekosystémů nazýváme biomy. Ekosystémy jsou základní
jednotky celého biologického systému Země – biosféry.
Ekosystém můžeme tedy definovat jako otevřený, dynamicky se vyvíjející živý systém, v němž dochází ke
koloběhu látek a v němž probíhá tok energie a výměna genetických informací. V ekosystémech působí autoregulace
nastolující dynamickou rovnováhu a snižující entropii. Ekosystémem je např. tundra, rybník, les nebo pole, také to však
může být akvárium nebo zkumavka s mikroorganismy.
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6.2. Ekologické faktory a ekologická valence
Za ekologické faktory považujeme všechny činitele, které nějakým způsobem působí na živočichy, a tím je také
ovlivňují. Podle jejich původu je dělíme na abiotické a biotické faktory. Mezi první počítáme veškeré fyzikální
a chemické faktory ovzduší, půdy a vodního prostředí, k činitelům biotickým vnitrodruhové a mezidruhové vztahy.
Antropogenní faktory jsou dány lidskou činností v ekosystému.
Každý živočišný druh obsazuje v ekosystému určitý prostor a současně je do něho zapojen. Říkáme, že zabírá
určitou ekologickou niku (nika = výklenek v antické architektuře pro sochu bohyně Níké). Ekologická nika je tedy
funkční začlenění druhu do struktury a funkcí ekosystému. Jinak ji lze definovat jako soubor nároků určitého druhu na
podmínky prostředí. To znamená, že organismy kteréhokoliv druhu mohou přežívat, růst, rozmnožovat se a zachovávat
životaschopnou populaci jen v rozmezí jistých hranic podmínek, které působí jako rozměry niky. Nika může být
potravní (trofická), prostorová, časová (např. při lovu členovců ve vzduchu střídání "denní a noční směny" - vlaštovky
a netopýři) apod. Jeden druh nemůže obsadit dvě niky a naopak jedna nika nemůže být obsazena dvěma druhy.
Tolerancí označujeme schopnost živočichů snášet určité rozpětí libovolného faktoru. Rozpětí tolerance (hranice
mezi minimální a maximální mírou působení) se nazývá ekologická valence druhu. Druhy s valencí úzkou označujeme
jako stenovalentní, naopak druhy se širokou valencí jsou euryvalentní. Živočichové jsou rovněž různě citliví na
celkový charakter stanoviště a obývaného prostředí. Druhy, které obývají různá stanoviště, např. žijí na polích, loukách
i v lesích, označujeme jako eurytopní, druhy stanovištně vyhraněné jsou stenotopní. Euryekní druhy se vyskytují
v nejrůznějších podmínkách, zatímco druhy stenoekní v podmínkách velmi specifických. U nás se např. s pěnicí
černohlavou nebo pěnkavou setkáme od městských zahrad a lužních lesů nížin až po "pralesní" horské smrčiny u horní
hranice lesa, kdežto s rákosníkem velkým pouze v rákosinách. Organismy preferující vyšší teploty označujeme jako
termofilní, nízké teploty jako psychrofilní nebo kryofilní, vysoký obsah solí jako halofilní, slunce jako heliofilní, sucho
jako xerofilní apod. Mnohé z těchto pojmů se však používají spíše v mikrobiologii než v zoologii.
Ekologické faktory, které působí v rozsahu mezních hodnot, jsou pro přežití jedinců zvláště kritické a nazýváme je
mezní neboli limitující faktory. Ty vtiskují konečný ráz různým, zvláště extrémním prostředím, protože mají
rozhodující význam pro výběr druhů, hlavně málo pohyblivých nebo stálých, které jsou na daný typ prostředí velmi
těsně vázány. Jestliže na organismus působí komplexně celý soubor faktorů, pak platí, že pro přežití a zdárný vývoj
jedince musí být hodnoty naprosto všech v rozmezí ekologické valence pro příslušný druh. To znamená, že úspěšnost
organismu v daném prostředí je limitována tím faktorem, jehož hodnota je mu nejméně příznivá.
Znalost ekologické valence jednotlivých druhů lze využít i k tzv. bioindikaci. Druhy, které jsou citlivé k určitému
faktoru a signalizují jeho působení, nazýváme ekologické indikátory. Ty upozorňují na míru antropogenních vlivů,
jsou ukazateli přirozených změn nebo indikují vlastnosti abiotického prostředí. Negativní změny jsou obvykle
indikovány ubýváním nebo vymizením sledovaných druhů.

6.3. Potravní ekologie
Potrava patří mezi rozhodující ekologické faktory. Živočichy řadíme mezi heterotrofní organismy, získávající
energii rozkladem organických látek vytvořených autotrofy, které jsou také rozhodujícím zdrojem výživy. Tyto
organické látky ve svých tělech různě přetvářejí a opět postupně přeměňují v látky anorganické.
Podle šířky potravního spektra můžeme živočichy zařadit mezi monofágy (živí se jen jediným typem potravy),
oligofágy (živí se několika typy potravy) nebo polyfágy (spotřebovávají mnoho typů potravy). Nesmíme si ovšem
myslet, že polyfágové a oligofágové přijímají jako přijatelnou potravu všechno a bez rozdílu. Právě naopak, téměř vždy
je tu zřejmý jistý stupeň výběru, který je definován srovnáním potravního spektra s dostupností jednotlivých složek
potravy.
Biofágové konzumují živá těla organismů nebo jejich části. Dělíme je např. na fytofágy, kteří se živí rostlinami,
zoofágy, kteří požírají živočišné organismy, dále druhy mykofágní (požírající houby) a bakteriofágní (bakterie).
Fytofágové mohou být různě specializovaní na určitou systematickou skupinu rostlin nebo určitý rostlinný orgán.
Herbivoři jsou zpravidla větších rozměrů a konzumují podstatnou část rostliny, naopak fytoparazité (rostlinní
cizopasníci) jsou drobní a rostlinu jen poškozují. Parazité bývají vesměs specializovanější na druh potravy i napadenou
část rostliny. Zvláštním typem fytoparazitů je minující a hálkotvorný hmyz. Fytofágové mohou být xylofágní (požírají
dřevo), fruktivorní (plody), mellivorní (nektar), polenivorní (pyl), fylofágní (listy), granivorní (zrní), graminivorní
(trávu), algofágní (řasy), lichenofágní (lišejníky).
Zoofágy dělíme na predátory a parazity. Jednoduše řečeno, predace je spotřebovávání jednoho organismu (kořisti)
jiným organismem (predátorem). Při prvním napadení predátorem je kořist živá. Tím je z této kategorie vyloučena
detritovorie, což je konzumace mrtvé organické hmoty v různém stupni rozkladu, kterou způsobují saprofágové. Z nich
potom nekrofágové konzumují mrtvá těla organismů, zatímco koprofágové se živí trusem živočichů. Zoofágy dělíme
např. na myrmekofágy (požírají mravence), ichtyofágy (ryby), hematofágy (krev), ornitofágy (ptáky), entomofágy
(hmyz) a karnivory (maso). Někdy existují synonymické dvojice názvů, jeden latinského, druhý řeckého původu např. piscivorní (rybožravý), insektivorní (hmyzožravý). Paraziti (cizopasníci) konzumují části své kořisti (svého
hostitele), nikoliv celou kořist. Jejich napadení jsou škodlivá, ale jen zřídka mohou v krátké době přivodit smrt.
Cizopasníci se během svého života soustřeďují na jednoho či jen na několik málo jedinců, a proto mezi parazity a jejich
hostiteli se často vytváří těsné spojení. Ze specifických způsobů získávání potravy lze jmenovat např. požírání substrátu
(kroužkovci) nebo mikrofágii, tj. filtrování (houbovci a další bezobratlí planktonofágové, plameňáci, kachny, žralok
obrovský, velryby).
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Potravní vztahy v ekosystémech vyjadřuje ekologická potravní pyramida. Vyplývá z ní, že jediným zdrojem
organické hmoty ekosystému jsou autotrofní organismy (zelené rostliny a některé bakterie) – producenti. Ti se stávají
zdrojem pro heterotrofní organismy - konzumenty (tj. organismy, které vyžadují zdroje v organické, energeticky
bohaté formě) a účastní se celého řetězce dějů, ve kterém se každý spotřebitel zdrojů (konzument) stává naopak
zdrojem pro dalšího konzumenta. Takový sled několika úrovní postupně se konzumujících organismů nazýváme
potravní řetězec. Prvním článkem každého potravního řetězce je tedy autotrofní organismus nazývaný producent (P).
Od producenta vede řetězec přes fytofágy a bakteriofágy, tj. konzumenty 1. řádu (primární konzumenti, K1)
k několika úrovním zoofágů, konzumentů vyšších řádů (sekundární konzumenti, K2, K3 atd.). Na bázi potravní
pyramidy jsou tedy producenti, na špičce vrcholoví predátoři. V případě predátorů se obvykle na dané trofické úrovni
zvětšuje velikost těla a počet jedinců klesá, pokud je konzumentem parazit, velikost těla bývá menší než na předešlé
úrovni a jedinců je často více. Mrtvá těla organismů na všech úrovních (P, K1 až Kn) jsou konzumována saprofágy a
dekompozitory v tzv. dekompozičním řetězci. Tělesná velikost dekompozitorů bývá velmi malá, avšak dosahují vysoké
populační hustoty. Čím je síť potravních řetězců složitější, tím je pevnější a ekosystém je stabilnější.
Na každé potravní úrovni se část energie spotřebovává ke krytí životních funkcí organismu a část energie se
uvolňuje ve formě tepla. Živočichové na příslušné potravní úrovni využívají jen asi 10 % látek a energie z úrovně
předcházející.

6.4. Velikost populace a rozmístění jedinců v populaci
Živočichové v přírodě nežijí osamoceně, nýbrž vytvářejí populace, které můžeme definovat jako soubor jedinců
téhož druhu na určitém území. Každá populace se vyznačuje svojí velikostí, která je dána počtem jedinců na jednotku
plochy či prostoru. Ukazatelem kvantitativního zastoupení živočišné populace v prostředí je abundance (početnost).
Celkový počet jedinců, tzv. absolutní abundance, se zjišťuje spíše ve výjimečných případech. Je to možné například u
velkých savců nebo v hnízdních koloniích ptáků, kde lze jedince snadno pozorovat a počítat nebo odlovit. Častěji
určujeme abundanci relativní, což je počet odchycených nebo pozorovaných jedinců určitou metodou. Pokud je možné
abundanci vyjádřit ve vztahu k určité ploše nebo prostoru (m2, m3, ha), hovoříme většinou o hustotě (denzitě)
populace. Studium početnosti populací má značný význam zejména u vymírajících druhů, u populací druhů
využívaných člověkem a u druhů, které při zvýšených hustotách působí škody.
Vzhledem k rozdílné velikosti jedinců v rámci jednotlivých druhů se může hustota přepočítat na hmotnost živé
hmoty (organismů) – biomasu. Velikost biomasy vyjadřujeme nejčastěji hmotností jedinců a je ji možno opět uvádět
v absolutních hodnotách celé populace, účelnější a využitelnější jsou však údaje přepočítané na jednotky plochy nebo
objemu.
Při zjišťování početnosti i biomasy musíme vycházet z předpokladu nerovnoměrného rozmístění jedinců v prostoru.
Proto je nutné pozorování vícekrát zopakovat a vypočítat průměrnou hodnotu. Hodnoty těchto ukazatelů se také různě
mění v průběhu roku i během delších časových období. O tom již více pojednává další text.
Rozmístění jedinců v populaci - rozptyl (disperze), bývá u živočišných druhů zpravidla nerovnoměrné
a nepravidelné, často se snahou shlukovat se. Disperze také informuje o umístění jedinců v obývaném prostoru, proto
rozlišujeme lineární disperzi (např. u některých druhů obývajících břehové porosty tekoucích vod), plošnou disperzi
(např. obratlovci obývající zemský povrch nebo žijící těsně pod ním) a prostorová disperze (např. létaví a stromoví
ptáci, šplhaví savci a vodní obratlovci, obývající různé vodní vrstvy).

6.5. Populační dynamika živočichů
Populace je živý systém, v němž se projevují biologické vlastnosti jedinců, ale i biologické vlastnosti celé skupiny.
Populační dynamika živočichů nám znázorňuje kolísání početnosti populace, ke kterému dochází v různých časových
intervalech. Tyto změny bývají způsobeny natalitou, mortalitou a částečně také migralitou jedinců. Natalita
(porodnost, množivost) je schopnost populace narůstat, přičemž ji vyjadřujeme počtem nových jedinců za jednotku
času. Rozlišujeme maximální (fyziologickou) množivost, která představuje maximální produkci nových jedinců za
ideálních vnitřních i vnějších podmínek a realizovanou (ekologickou) množivost, která je výsledkem působení
okamžitých podmínek prostředí na populaci.
Úbytek jedinců v populaci v důsledku vymírání označujeme jako mortalitu (úmrtnost). Rovněž úmrtnost může být
minimální (fyziologická) a realizovaná (ekologická). S úmrtností velmi úzce souvisí i délka života jedince určitého
druhu.
U řady populací dochází k pravidelným nebo nepravidelným výkyvům populační hustoty. Ke kolísání početnosti
může docházet buď během jediného roku, což označujeme jako oscilace nebo kolísání během více let -tzv. fluktuace.
V obou případech se jedná o výsledek rozdílu mezi natalitou a mortalitou, ale teprve studium většího počtu oscilací, tzn.
fluktuace nám většinou ukáže, k jakým výkyvům populační hustoty skutečně dochází.
Některé druhy živočichů mají schopnost se čas od času přemnožovat (hraboši, lumíci, zajíc měnivý). To označujeme
jako gradace, při které dochází k extrémnímu vzestupu početnosti populace. U každé gradace rozlišujeme fázi nízké
početnosti, tzv. latence, po níž následuje vzestupná fáze zakončená kulminací, tj. gradačním vrcholem. Po překonání
maxima dochází k prudkému poklesu populační hustoty (úhyn v důsledku stresu, nemocí) až opět do stadia latence.
Na kolísání početnosti populací mají obvykle vliv klimatické podmínky, vzájemné vztahy kořisti a predátorů, parazité,
nemoci, zásahy člověka, ale i vnitřní fyziologické a genetické činitele. Cyklické přemnožování je nejvýraznější
v jednodušších ekosystémech (tundra, monokultury).
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6.6. Stěhování a šíření populace
Soubor schopností určitého druhu, které mu umožňují se šířit na vhodná stanoviště uvnitř dosavadního areálu
i mimo něj, se nazývá vagilita. Způsoby přemísťování sahají od pasivního přenosu, až po aktivní pohyb mnoha
mobilních živočichů. K popisu některých aspektů pohybu živočišných organismů se používá termínů disperze
(rozmístění, rozptyl) a migrace. Podle směru pohybu dále rozlišujeme emigraci (vystěhování) a imigraci
(přistěhování).
Migrace většinou znamená hromadný směrovaný pohyb většího počtu jedinců nějakého druhu z jednoho místa na
jiné. Disperze nejčastěji označuje vzdalování se jedinců od jiných (např. od jejich rodičů či sourozenců), patří sem jak
pohyby aktivní (chůze, plavání, létání), tak pohyby pasivní (přenos vodou, větrem či prostřednictvím jiných živočichů).
Ke stěhování a šíření dochází v různých fázích vývoje.
Rozhodujícími příčinami těchto přesunů jsou klima, potrava, rozmnožování a prostor. Migralita má nesmírný
význam pro předávání dědičných informací mezi jednotlivými populacemi. V některých případech také ovlivňuje
populační hustotu.
Periodické migrace jsou patrně nejlépe prostudovány u ptáků. Velmi známé jsou také tahy ryb. Z jiných obratlovců
byly pozorovány různě dlouhé migrace u savců (sobi, pakoně), plazů (mořské želvy) i obojživelníků. U členovců se
vyskytují jak aktivní, tak pasivní formy migrality. Drobné druhy hmyzu, pavouků a roztočů mohou být přenášeny
větrem nebo prostřednictvím jiných živočichů. K aktivním migracím dochází např. u motýlů (babočka bodláková,
monarcha) nebo sarančí.
K šíření živočichů dochází i lidskou činností (antropochorní přenos), a to jednak záměrnou introdukcí, jednak
neúmyslným zavlékáním organismů. Introdukcí rozumíme zavádění nových živočišných druhů do oblastí, kde se dříve
nevyskytovaly, naproti tomu reintrodukce (repatriace) druhu je vysazení do původního areálu, v němž byl druh
v minulosti vyhuben nebo kde se jeho stavy drasticky snížily.
Invaze jednotlivých druhů mají různý charakter, probíhají různě rychle a zasáhnou různě velké území. V počáteční
fázi je invaze pomalá a její rychlost se postupně zvětšuje. Po vyčerpání možností šíření a nastolení rovnováhy
s přirozenými antagonisty se invaze zpomaluje až zastavuje.

6.7. Vztahy mezi populacemi různých druhů
Mezi různými druhy organismů dochází v přírodě k rozmanitým formám soužití. Žádný živočišný druh není
schopen existovat samostatně, izolovaně od ostatních. Jakýkoli současný stav mezi dvěma druhy nebo populacemi je
výsledkem dlouhodobého souběžného vývoje, který nazýváme koevoluce. Výsledkem vzájemné interakce je pozitivní
nebo negativní ovlivňování alespoň jedné nebo obou zúčastněných populací. Základní typy vztahů mezi populacemi
uvádí následující tabulka.
Název vztahu
Neutralismus
Amenzalismus
Predace, herbivorie, parazitismus
Komenzalismus
Protokooperace, symbióza
Konkurence

Populace
A
B
0
0
0
+
+
0
+
+
-

Vztahy mezi populacemi jsou v tabulce zachyceny jednoduchým kódem, který reprezentuje každou populaci v páru
populací, jako “+”, “-” či “0”, podle toho, zda jsou interakcí ovlivněny. Při neutralismu obývají dvě populace tentýž
biotop, ale vůbec do interakce nevstupují, tzn. že mezi nimi nedochází k jakémukoli vzájemnému působení (mají zcela
odlišné ekologické niky). Při amenzalismu uvolňuje jedna populace do prostředí odpadní produkt metabolismu nebo
speciálně syntetizovanou látku, která populaci jiného druhu ovlivňuje negativně (fytoncidy, antibiotika).
V případě predace, herbivorie a parazitismu jde obvykle o vztahy potravní, kdy je populace jednoho druhu
potravou jiné populace. Zatímco predátor a herbivor většinou konzumují podstatnou část těla jedince druhé populace,
parazit sice hostitele poškozuje, ale obvykle nelikviduje. Nově (uměle) vytvořená interakce parazit – hostitel však může
být likvidační (zavlečená motolice Fascioloides magna u srnčí zvěře). Ostrá hranice mezi predátory a parazity však
neexistuje (pijavice). Parazitoidi představují jakýsi přechod mezi predátory a parazity. Tvoří skupinu hmyzu, který
svého jediného hostitele usmrcuje a často kompletně spotřebovává teprve na konci svého larválního vývoje a do té doby
s ním žije v ekto- nebo endoparazitoidním vztahu (lumci, kuklice). Parazité často využívají během života jediného nebo
několik hostitelských jedinců, kdežto predátor napadá mnoho jedinců své kořisti. Někdy se rozlišují na pomezí obého
mikropredátoři, kteří mají mnoho hostitelských jedinců, jež nezabíjejí (např. komáři) - lze je též pokládat za dočasné
ektoparazity. Předstupněm k parazitismu může být foréze, kdy je hostitel transportním prostředkem pro jiný organismus
(glochidie mlžů na rybách). Parazitičtí kastrátoři hostitele nezabijí, ale zabrání mu v reprodukci, což je z hlediska
evoluce totéž (snížení fitness na nulu). Mikroparazité se v těle hostitele (mnohdy přímo v buňkách) množí a bývá jich
velký počet (viry, bakterie, prvoci), kdežto makroparazité v něm svůj počet nezvětšují, jen produkují stadia infekční pro
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další hostitele (helminti, členovci). Spíše než v buňkách jsou lokalizováni intercelulárně, v tělních dutinách nebo dutých
orgánech. Zde je třeba si uvědomit, že parazitismus je ekologický vztah, nikoli systematické zařazení, jak se dříve
někdy tradovalo (prvoci, helminti a členovci byli pokládáni za parazity, viry a bakterie nikoli). Parazitem tedy může být
nejen virus, bakterie, rostlina či houba, ale i obratlovec (kukačka).
Parazité jsou menší než hostitel a žijí na jeho povrchu (ektoparazité) nebo uvnitř jeho těla (endoparazité), uvnitř
nebo vně buněk (intra- nebo extracelulárně). Parazity dělíme na jednohostitelské (monoxenní) nebo vícehostitelské
(heteroxenní). U definitivního (finálního) hostitele probíhá pohlavní fáze rozmnožování parazita resp. v něm žije
dospělec, u mezihostitele množení neprobíhá nebo je nepohlavní. V paratenickém (transportním) hostiteli vývoj
nepokračuje a dochází k hromadění parazitů. Přenašeč se označuje též vektor. Hyperparazit je parazitem jiného
parazita. Parazité jsou obecně specializovanější než predátoři a herbivoři. Navíc jde v případě parazitismu v některých
případech o vztah tří nebo více populací. Do vývojových cyklů totiž vstupují populace mezihostitelů, přenašečů
(vektorů) nebo paratenických hostitelů. Parazitismus může být trvalý (stacionární) nebo dočasný (temporární). Dochází
k němu zcela pravidelně (obligátní parazitismus) nebo jen příležitostně (fakultativní parazitismus). Z hlediska
hostitelské specifity jsou parazité euryxenní (např. toxoplazma) nebo stenoxenní (např. "všenky"). Sociální parazité
zneužívají sociálního chování jiných jedinců k jednostrannému zvyšování vlastní fitness; existují hlavně u sociálního
blanokřídlého hmyzu, zejména mravenců, ale známe je i z lidské společnosti. Formou sociálního parazitismu je hnízdní
parazitismus, známý zvláště u ptáků. Může být vnitrodruhový (některé kachny) nebo mezidruhový (kukačky),
fakultativní nebo obligátní.
Předpokládá se, že většina jedinců i druhů organismů je parazitických. Parazité významně ovlivňují nejrůznějšími
mechanismy imunitní, endokrinní a nervový systém hostitele. Někteří účinně manipulují chování svých mezihostitelů
tak, aby se zvýšila pravděpodobnost jejich pozření definitivním hostitelem. Tak např. myši infikované toxoplazmózou
ztrácejí strach z pachu koček, plži jantarky napadení motolicí Leucochloridium vylézají za dne na vyvýšená místa, kde
je snáze uvidí a sezobne pták, a konečně mravenci napadení metacerkáriemi motolice kopinaté vylézají na vršky trav,
kde jsou spaseni přežvýkavci. Složité vztahy mezi parazity a hostiteli se formovaly během milionů let společného
vývoje (koevoluce, kospeciace). Adaptace k parazitismu může vést k extrémní změně morfologie, obvykle ve smyslu
zjednodušení stavby těla (rybomorky, jazyčnatky, červok), ztrátě některých orgánů (trávicí trakt, křídla) nebo naopak
vývoji nových struktur (přísavky, háčky, bodce aj.). Mohou vznikat komplikované vývojové cykly a značná
nadprodukce potomstva.
Populační ekologie parazitů je ovlivněna skutečností, že hostitelé jsou časově a prostorově ohraničení a vzájemně
izolovaní a že parazité přílišnou exploatací mohou zničit hostitele, tj. své životní prostředí. Evolučně tak proti sobě
působí individuální selekce maximalizující fitness jedince a selekce skupinová maximalizující celkový počet infekčních
stadií populace během celé své existence. V dlouhodobé perspektivě převládnou ty druhy, u nichž se vytvořily
mechanismy omezující individuální selekci a posilující selekci skupinovou. Takovým omezujícím mechanismem je
např. nepohlavní množení (produkce klonů nekonkurujících rodičovské generaci). Izolovanost vede k častému výskytu
hermafroditismu. U gonochoristů dochází často k příbuzenské plemenitbě mezi sourozenci a následně k posunu
poměru pohlaví ve prospěch samic. Pro populace parazitů je charakteristická jejich shlukovitost (agregovanost) resp.
asymetrické rozložení. V závislosti na počtu parazitů v hostiteli se projevuje jejich fenotypová plasticita (různá
velikost, rychlost dospívání, plodnost). Parazité různých druhů v hostiteli mohou tvořit strukturovaná společenstva
a mohou na sebe přímo či nepřímo negativně nebo pozitivně působit (např. vrtejši a hlístice ve střevě ryb). Navzdory
mnohdy obrovské nadprodukci potomstva jsou parazité spíše K-stratégy než r-stratégy, neboť nemaximalizují rychlost,
nýbrž efektivnost svého množení. Parazité ovlivňují populační cykly hostitelů a lokální biodiverzitu (i pozitivně), mění
fenotyp hostitelů, mění (i zvyšují) produktivitu ekosystémů, ovlivňují areály hostitelů, zvyšují vymírání druhů, ale
i speciaci vytvářením reprodukčních bariér. Z uvedeného vyplývá, že interakce parazitů a hostitelů jsou nesmírně
komplexní a nelze je zjednodušit na konstatování, že parazité jsou "škůdci" - to neplatí přinejmenším v přírodních
ekosystémech.
Velmi rozšířeným vztahem je komenzalismus (doslova soustolovnictví, z lat. mensa = stůl), kdy jedna populace
využívá jinou bez jejího poškozování. Nejčastěji jde o závislost potravní (klubáci a volavky provázející africké
kopytníky) nebo prostorovou. Potravní parazitismus (včelomorka) resp. kleptoparazitismus (chaluhy, fregatky) znamená
okrádání o potravu. Často se setkáváme s jevem, kdy drobní živočichové vyhledávají blízkost velkého druhu z důvodu
větší bezpečnosti, tzv. parekie (ryby lodivodi a žralok). Pokud žijí menší živočichové přímo v hnízdech ptáků, norách
savců (nidikolní členovci aj.) nebo v mraveništích (myrmekofilie), jde o tzv. synekii. V případě epiekie se usídlují
jedinci jednoho druhu na povrchu těla druhu jiného (štítovec lodivod – žralok), u entekie dokonce uvnitř jeho těla.
Nejrůznější případy oboustranně kladného ovlivňování dvou populací jsou velmi časté. Oboustranně pozitivní
soužití může být přitom prospěšné pro populaci jako celek i pro každého jedince nebo pouze pro populaci, i když
jedinci jsou likvidováni. Interakce se může realizovat občasným stykem jedinců i trvalým povrchovým nebo vnitřním
soužitím. Jednodušší formou pozitivního ovlivňování je protokooperace. Je to vztah sice vzájemně prospěšný, ale není
závazný (zimní smíšená hejna sýkor). V průběhu evoluce se postupně vyvinuly svazky závazné, které nazýváme
symbióza (mutualismus). Typickým příkladem je symbiotický vztah mezi býložravci a nálevníky v trávicím traktu.
V anglosaské literatuře bývá symbióza chápána šířeji, jako jakékoli těsné soužití přinášející prospěch symbiontovi,
a tedy zahrnující nejen mutualismus, ale i komenzalismus a parazitismus.
Dalším typem vztahu je konkurence (kompetice), kdy populace se vzájemně negativně ovlivňují. Konkurence je
tedy typ vztahu mezi jedinci (populacemi) vyvolaného společnou potřebou zdroje, jenž se vyskytuje v omezeném
množství, a směřujícího ke snížení možnosti přežití, růstu a reprodukce soutěžících jedinců (populací). Faktor, který je
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předmětem konkurence, obvykle určuje horní limit početnosti jedinců. Konkurence vede k vytěsnění “slabších” druhů
(potkan a krysa obecná, dingo a vakovlk), ale během koevoluce i k diferenciaci a soužití více druhů ve stejném prostoru
v mírně odlišných nikách (sýkory, rákosníci). Přispívá tak ke speciaci.

6.8. Životní strategie
Z tzv. teorie ostrovní biogeografie (viz kap. Ochrana přírody) vychází koncepce r-strategie a K-strategie. Tzv. rtratégové jsou druhy, které mají rychlé rozmnožování a velkou populační dynamiku. Jsou krátkověké a jejich populační
hustota prodělává velké výkyvy. K-stratégové mají naopak pomalé rozmnožování a malou populační dynamiku, jsou
početně poměrně stálí a dlouhověcí. K prvému typu patří např. tzv. gradační druhy drobných hlodavců (hraboš polní,
lumíci) nebo mnohé naše ryby. Ke druhému typu náleží např. lidoopi, sloni, velké šelmy a dravci. Oba typy ovšem
představují krajní varianty s řadou přechodných strategií. Zkratky se vztahují k označení hodnot v rovnicích, které
matematicky popisují příslušné ekologické vztahy a populační růst. Z botaniky pochází poněkud jiné členění, kde např.
C-stratégové (z angl. competition = soutěž) žijí ve stálém a "bohatém" prostředí, kde však probíhá ostrá konkurence
mezi množstvím druhů. Patří sem např. živočichové tropických deštných lesů a korálových útesů. S-stratégové
(od slova stres) jsou citliví ke stresu z narušování, ale tolerantní k nedostatku. Obývají stálá, ale "chudá" prostředí jako
jeskyně (často slepé a nepigmentované druhy, např. macarát; tzv. troglobionti); dali by se sem zařadit i praví
hibernátoři.

6.9. Dlouhodobý vývoj biocenóz a typy biocenóz
Pod pojmem biocenóza rozumíme soubor populací všech organismů obývajících určité území, které je vymezené
souborem abiotických faktorů. Jde o zákonité seskupení vzniklé v čase i prostoru v závislosti na ekotopu
a geografických podmínkách. K charakteristickým znakům každé biocenózy patří její stálost (stabilita), nezávislost
(autarkie) a autoregulace. Dlouhodobý zákonitý proces vývoje biocenózy se nazývá ekologická sukcese.
V jednotlivých fázích jejího vývoje se tvoří sukcesní stadia s charakteristickou vegetací a živočišstvem, která
dohromady tvoří sukcesní řadu (sérii) a směřuje od výchozího stavu biocenózy ke konečnému stadiu vývoje biocenózy,
kterému říkáme klimax. Klimaxové stadium má největší diverzitu, největší počet mezidruhových vztahů a představuje
homeostatický systém (např. v horách ČR klimaxová smrčina). Druhy, které se na neosídleném ekotopu objevují jako
první, označujeme pionýrské (např. vrbka úzkolistá po sopečné erupci).
Z hlediska zachovalosti (původnosti) rozlišujeme biocenózy přírodní, přirozené a umělé (druhotné). Přírodní
biocenózy představují společenstva vzniklá a existující zcela nezávisle na lidské činnosti. S biocenózami tohoto typu se
ve střední Evropě dnes téměř nesetkáme, i relativně málo narušená vysokohorská nebo rašeliništní společenstva jsou
postižena znečištěním ovzduší, změnami vodního režimu apod. Přirozené biocenózy jsou sice do různé míry ovlivněny
lidskou činností, ale svým druhovým složením se blíží přírodnímu stavu v dané oblasti. Mezi takové biocenózy
v oblasti střední Evropy patří většinou listnaté, ve vyšších polohách smíšené nebo jehličnaté lesy. Umělá společenstva
jsou vytvářena člověkem záměrně (agrocenózy, borové a smrkové monokultury v nížinách ČR), nebo vznikají neřízeně
v návaznosti na lidskou činnost (ruderální neboli rumištní biocenózy). Druhotné (sekundární) biocenózy bývají
jednotvárnější a druhově chudší než původní (primární) biocenózy (např. sekundární versus primární tropický deštný
les). Sekundární les vzniká i přirozeně (sesuvy, sopečné erupce, povodně). Zcela zvláštním typem jsou synantropní
biocenózy, která vznikla a udržují se na uměle vytvořených místech, např. v okolí sídlišť. Mnoho lidí si neuvědomuje,
že např. louky, většina borových, smíšených a zejména smrkových lesů v nižších polohách nejsou v ČR původními
společenstvy.
Jednotlivé biocenózy nejsou zpravidla od sebe ostře ohraničeny a na místech jejich překrývání vznikají tzv. ekotony
neboli přechodná společenstva. Zde se často vyskytuje větší počet druhů než v obou sousedních cenózách, protože do
ekotonu pronikají nejen druhy ze sousedních biocenóz, ale také samotný ekoton se vyznačuje určitým počtem
specifických druhů. Např. na okraji lesa najdeme větší počet druhů ptáků, než jsou počty v sousedních biocenózách lesa
a louky. Podobně v ekologicky vyvážené kulturní krajině může být větší diverzita než v souvislém lese.

6.10. Společenstva na území ČR a struktura jejich dílčích společenstev
"Původním" (v holocénu) vegetačním pokryvem na našem území byl převážně les. Dnes jsou v ČR zastoupeny
zejména agrocenózy (polní kultury), rozmanité typy lesních společenstev, luční společenstva, synantropní společenstva
a biocenózy stojatých a tekoucích vod. V závislosti na nadmořské výšce rozlišujeme (zjednodušeně) lesní vegetační
stupeň dubový (do 500 m n.m.), bukový (500-1200 m) popř. jedlobukový, smrkový (1100-1300) a při horní hranici
lesa kosodřevinu (kolem 1300 m n.m.). Nad ní jsou ve vysokých horách alpínské louky (hole), skály a sutě, popř.
nivální stupeň (sníh a led - Alpy). Smrkový stupeň je vlastně horskou tajgou a alpínský je horskou tundrou.
V zaplavovaných nivách řek (aluvia) tvoří původní porost mokřadní olšiny a lužní lesy, členěné na vlhčí tzv. měkký luh
(převládají vrby, topoly) a sušší tvrdý luh (jasany, duby). V nížinách a pahorkatinách původně převládaly doubravy
a dubohabrové lesy. Přirozené bory nacházíme sporadicky, převážně v Českém masivu. Z hlediska zachování
biodiverzity mají nesmírný význam i málo rozšířené typy biocenóz, např. tzv. azonální společenstva - mokřady,
rašeliniště, vřesoviště, jeskyně, dále (leso)stepní lokality aj. Příklady typických živočichů: lužní les - moudivláček,
tesařík obrovský; doubravy a dubohabřiny - roháč obecný, žluva, brhlík, dlask, šoupálek krátkoprstý; bučiny - mlok
skvrnitý, holub doupňák, strakapoud bělohřbetý, puštík bělavý; smrčiny - tetřev, kos horský, křivka; kosodřevina -
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čečetka zimní, slavík modráček tundrový; alpínský stupeň - svišť, kamzík, linduška horská; mokřady - chřástali,
bahňáci, rákosníci; bory - krasec měďák, lelek, skřivan lesní; lesostep - kudlanka nábožná, ještěrka zelená, ťuhýk
obecný, pěnice vlašská; rašeliniště - žluťásek borůvkový, tetřívek; skály - zedníček skalní, pěvuška podhorní.
Podle prostorového uspořádání můžeme rozdělit biocenózu s jejím biotopem vertikálně a horizontálně. Z hlediska
vertikální stratifikace nazýváme jednotlivé vrstvy jako patra, etáže neboli biostrata a dílčí společenstva, která je
osídlují, jako stratocenózy (např. stratocenózy korunové, kmenové, křovinné, bylinné, mechové a hrabankové).
Prostorově zřetelně vymezené jsou biocenózy i celé ekosystémy stojatých i tekoucích vod. Ve stojatých vodách je
možno rozlišit tato dílčí společenstva organismů: Plankton je společenstvo drobných, málo pohyblivých a většinou
pasivně unášených organismů ve vodním sloupci, který se dále dělí na fyto- a zooplankton. Nekton je společenstvo
aktivně pohyblivých živočichů ve vodním sloupci, kam patří především ryby. Neuston je společenstvo organismů
povrchové vodní blanky. Pleuston je společenstvo žijící na hladině a bentos je společenstvo organismů dna nádrže.
Tekoucí vody jsou členěny na čtyři rybí pásma, na základě výskytu tzv. vůdčích druhů ryb, a to směrem od pramene
k ústí na pásmo pstruhové, lipanové, parmové a cejnové.
Soubor půdních organismů se označuje jako edafon a jeho živočišná složka zooedafon. Zástupci zooedafonu
rozmělňují a rozrušují organickou hmotu, provzdušňují a převrstvují půdu a podílejí se na tvorbě humusu. Podle
výskytu je dělíme na epigeické druhy (žijící na povrchu půdy) a hypogeické druhy, které se vyskytují pod zemí.

7.

ZOOLOGICKÁ SYSTEMATIKA

Systematika je věda zabývající se zkoumáním diverzity organismů a jejich vzájemnými vztahy ve smyslu
příbuznosti. Člení se na (1) taxonomii, (2) fylogenii (budování systému na základě evoluce), (3) nomenklaturu (pravidla
vědeckého názvosloví).
Taxonomie je teorie a praxe popisování, pojmenovávání a třídění (klasifikace) organismů. Zabývá se určováním
(identifikací, determinací) organismů, katalogizací organismů na určitém území, budováním sbírek typových exemplářů
a srovnávacího materiálu. Klasifikace znamená seskupování taxonomických jednotek do hierarchického systému.
Hierarchická klasifikace značně usnadňuje charakterizování jednotlivých druhů – při jejich popisu již není třeba
opakovaně uvádět znaky, které jsou obsaženy v charakteristikách nadřazených taxonů.
Za počátek novodobého úsilí o vědeckou klasifikaci organismů lze pokládat 10. vydání díla Systema naturae, jehož
autorem je švédský botanik a zoolog Carl Linné (Linnaeus). Linné důsledně používal binominální (binomickou,
binární) nomenklaturu (podvojné názvosloví) a vytvořil formální strukturu systému organismů budovaného na základě
vzájemné podobnosti, do nějž byly postupně začleňovány nově popisované druhy. Od té doby jsou vědecké názvy
druhů tvořeny dvěma slovy - latinskými (přesněji řečeno latinizovanými) nebo řecko-latinskými. První je jméno rodové
a druhé je jméno druhové. Druhy se řadí do systému hierarchicky uspořádaných taxonomických kategorií (jednotek).
Linné zavedl jen některé z nich, později byly postupně doplňovány další. Jedná se o tyto kategorie (závazné základní
kategorie jsou tučně):
Doména
Říše – Regnum
Podříše – Subregnum
Oddělení – Divisio
Pododdělení – Subdivisio
Kmen – Phylum
Podkmen – Subphylum
Kruh – Cladius
Nadtřída – Superclassis

Třída – Classis
Podtřída – Subclassis
Infratřída – Infraclassis
Sekce – Sectio
Legie – Legio
Nadřád – Superordo
Řád – Ordo
Podřád – Subordo
Infrařád – Infraordo

Kohorta – Cohors
Falanga – Falanx
Nadčeleď – Superfamilia
Čeleď – Familia
Podčeleď – Subfamilia
Seskupení – Tribus
Podseskupení – Subtribus
Rod – Genus
Podrod – Subgenus
Druh – Species

Některé kategorie mají charakteristické přípony, např. u podčeledí je to -inae (Felinae, Bovinae), u čeledí -idae
(Canidae, Bovidae), u nadčeledí -oidea (Hominoidea), u tribů -ini (Caprini), u řádů hmyzu -ptera (Hymenoptera), ryb
a ptáků -formes (Cypriniformes, Anseriformes). Taxon je monotypický, má-li jediného příslušníka. Např. čeleď
Sagittariidae - hadilovovití a rod hadilov – Sagittarius jsou monotypické, obsahují jediný rod a jediný druh Sagittarius
serpentarius – hadilov písař.
Taxon je dostatečně ohraničená skupina organismů, které může být přiřazena určitá kategorie (např. babočka
admirál, motýli, hmyz, členovci).
Jednotky nižší než druh (vnitrodruhové kategorie) jsou pomocné a slouží k vymezení skupin populací. Poddruh,
subspecie (subspecies, zkratka subsp. nebo ssp.) je soubor fenotypicky shodných populací daného druhu, které obývají
část jeho areálu a liší se od jiných populací znaky, které jsou dědičné. Dříve byl označován též jako „zeměpisná rasa“.
Poddruhy jsou zpravidla alopatrické, tj. na určitém území se vyskytuje jen jedna subspecie (řec. allos = jiný, lat. patria
= vlast). Mají trinominální vědecké názvy. Mezi poddruhy jednoho druhu jsou někdy nápadnější rozdíly např. ve
zbarvení než mezi různými druhy (např. u některých plazů). Dnešní subspecie bývaly v minulosti často pokládány za
samostatné druhy. Např. medvěd grizzly dnes není považován za samostatný druh Ursus horribilis, ale za pouhou
subspecii U. arctos horribilis. Říkáme, že je konspecifický s evropským medvědem brtníkem (U. a. arctos), tj. oba jsou
příslušníky téhož druhu - medvěda hnědého (Ursus arctos). Na druhé straně dnes v souvislosti s nárůstem poznatků a
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preferencí fylogenetického konceptu druhu (viz dále) dochází k povyšování některých bývalých subspecií na
samostatné druhy. Tak např. bývalá vrána obecná černá (Corvus corone corone) a v. o. šedá (C. corone cornix) jsou
dnes mj. na základě nižší vitality jejich kříženců pokládány za samostatné druhy vrána černá (C. corone) a v. šedá (C.
cornix). Podobně přibývá nových rodů - např. naše sýkory byly donedávna všechny spojovány do jediného rodu Parus,
dnes však některé z nich patří do nově vytvořených rodů Cyanistes, Lophophanes, Poecile a Periparus. Ani dnes často
není shoda, zda se v určitých případech i u všeobecně známých živočichů jedná o druhy nebo jen poddruhy – např. Mus
domesticus versus Mus musculus domesticus - myš západoevropská. Lze očekávat, že s aplikací metod molekulární
biologie doznají současné názory na existenci mnohých morfologicky definovaných subspecií značných změn – někdy
dojde k povýšení na druh nebo ke splynutí s jinými poddruhy. Pokud jde o ochranu přírody, je dnes snaha uchovat
genetickou "čistotu" nejen druhů, ale i jednotlivých poddruhů a zabránit za každou cenu jejich vyhubení, neboť
poddruhy jsou samostatné evoluční linie s potenciálem vyvinout se v plnohodnotné druhy. Polytypické druhy zahrnují
více subspecií, kdežto monotypické druhy se nečlení na více poddruhů. U druhů s velkým areálem se setkáváme
s velkou geografickou variabilitou, která při geografické a ekologické izolaci může být projevem speciace (vznik
nových druhů). Variabilita může mít klinální charakter, tj. kontinuálně se mění určitým směrem (např. zesvětlování
zbarvení některých druhů ptáků směrem na východ).
Ještě nižší jednotkou než poddruh je morfa (morpha), což jsou jedinci příslušní určitému fenonu v rámci
vnitrodruhové variability, ovlivnění např. prostředím – Salmo trutta morpha fario – pstruh obecný forma potoční.
Aberací se obvykle rozumí barevná odchylka. Odchylky se znaky dědičnými jen zčásti nebo za určitých podmínek se
označují jako varieta - např. zákožka Sarcoptes scabiei varietas canis. Neutrální termíny jsou forma, skupina, komplex.
Forma se ve vědeckém názvosloví používá tam, kde není jasné, zda se jedná o druh nebo jen individuální variant.
Paradoxně největší nejednotnost se týká taxonomie zvířat pro člověka nejvýznamnějších - domestikovaných.
Domestikovaná zvířata někteří zoologové pojmenovávali jako samostatné druhy, jiní jako subspecie, další jako formy
jejich volně žijících předků a někteří dokonce tento problém "řeší" tím, že vědecké názvy u domácích zvířat nepoužívají
vůbec s poukazem na to, že na pouhé formy se nevztahují nomenklatorická pravidla. To se pak odráží v několikerém
používaném označování – např. kočka domácí Felis catus, Felis silvestris catus nebo Felis silvestris f. catus.
Devatenáct druhů domestikovaných zvířat (z toho 17 savců) bylo pojmenováno binominálními vědeckými názvy dříve
nebo současně s divokými předky; téměř ve všech případech byl autorem pojmenování C. Linné. V r. 2003
Mezinárodní komise pro zoologické názvosloví (ICZN) z pragmatických důvodů doporučila u domestikovaných zvířat
používat tyto binominální vědecké názvy, i když se tím mnohdy poruší jinak závazné pravidlo priority (viz dále). Pro
tento způsob pojmenování hovoří i fakt, že u některých domestikovaných zvířat (např. morče domácí) není bezpečně
znám volně žijící předek. Tyto názvy se nemění se změnami názoru na divokého předka, s jeho přejmenováním nebo
prokázáním hybridního původu. Ačkoli se ve vztahu k divokým předkům nejspíše nejedná o samostatné druhy, v tomto
skriptu se řídíme zmíněným doporučením, neboť je výhodné i z didaktických důvodů. Označení "f. domestica" jsme
použili jen tam, kde domácí zvíře v minulosti nebylo popsáno jako samostatný druh, tj. především u domestikovaných
ptáků.
Aby vůbec byla možná komunikace mezi biology, zejména na mezinárodní úrovni, je nutné definovat základní
jednotku (druh), podobně jako jsou definovány jednotky např. ve fyzice. Systém pojmenování a pravidel pro jejich
vytváření je nomenklatura. Zajišťuje, aby každý druh měl na celém světě stejné a jediné jméno. O nezbytnosti
jednotného a jednoznačného závazného mezinárodního názvosloví se snadno přesvědčíme na následujícím příkladu
množství matoucích španělských názvů užívaných v různých latinskoamerických zemích pro medvídkovitou šelmu
kynkažu (Potos flavus): marta (kuna), martucha, martilla, mico de noche (doslova noční opice), micoleón (lví opice),
perro de monte (lesní pes), oso mielero (medový medvěd), leoncillo (lvíček). Vydře se v některých latinskoamerických
zemích říká nutria, jinde perro de agua, tedy "vodní pes". Z těchto příkladů vyplývá, že bez znalostí základů
systematiky a vědeckého názvosloví je někdy prakticky nemožné zjistit, o jakém zvířeti je řeč.
Zoologická nomenklatura se řídí mezinárodně závaznými pravidly (International Code of Zoological
Nomenclature), jejichž 4. vydání platí od r. 2000. U nás byl v r. 1988 zveřejněn český překlad 3. vydání z r. 1985.
Jedním ze základních pravidel je princip priority – přednost má nejstarší použitelné jméno (ne starší než z r. 1758).
Pozdější, byť výstižnější názvy, jsou tzv. synonyma a nepoužívají se. Rodová jména se nesmějí používat opakovaně
u různých rodů živočichů. Např. ptakopysk byl původně nazván Platypus anatinus, ale protože jméno Platypus bylo již
dříve použito u jednoho rodu brouků, byl přejmenován na Ornithorhynchus anatinus. V zájmu stability se zachovávají i
ta jména, která jsou věcně nesprávná – např. Sakesphorus canadensis se nevyskytuje v Kanadě apod. Evidentní tiskové
a gramatické chyby se však opravují (emendace). Na druhé straně stále dochází ke změnám v souvislosti s novými
poznatky, např. jsou přeřazována stávající jména do jiných, nově vznikajících rodů, přičemž původní druhové jméno
zůstává zachováno. Nově tvořené rody často přijímaly název druhu, podle něhož k oddělení nového druhu došlo. Např.
rorýs obecný byl původně popsán Linném na základě vnější podobnosti jako Hirundo apus, tedy jako vlaštovka (tzv.
protonym). Až později byl přeřazen do jiného rodu, posléze čeledě a nakonec i řádu jako Apus apus. Linnéovo autorství
zde však nadále platí.
Vědecké názvy mohou obsahovat osobní jména (Isospora jaracimrmani), místní nebo domorodé názvy. Rodové
jméno začíná vždy velkým písmenem, zatímco druhové vždy malým, i když se jedná o věnovací jméno (na rozdíl od
češtiny!): Nothura darwinii – tinama Darwinova. Velkým začátečním písmenem se píší i jména všech vyšších
jednotek – např. Tinamiformes. Na konci se uvádí jméno autora a rok zveřejnění popisu. Píše se v závorce, došlo-li
dodatečně k přeřazení do jiného rodu a bez závorek, pokud ke změně rodového jména nedošlo. Např. Troglodytes
troglodytes (Linnaeus, 1758) – střízlík obecný, Hirundo rustica Linnaeus, 1758 – vlaštovka obecná. Chceme-li vyjádřit,
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že máme na mysli jeden blíže nespecifikovaný druh rodu Aquila – orel, píšeme Aquila sp. Hovoříme-li o více druzích
téhož rodu, píšeme Aquila spp. Rodový název lze zkrátit, jestliže se v textu opakuje a nemůže dojít k záměně – např.
T. troglodytes. Zkracovat lze i vynecháním letopočtu, jména autora nebo použitím jeho zavedené zkratky (např.
L. místo Linné). Vědecká rodová, druhová a poddruhová jména se píší vždy kurzívou!!! Jedinou výjimkou je,
pokud je celý základní text v kurzívě, pak kvůli lepšímu optickému odlišení kurzívu nepoužijeme. Jen někdy se
kurzívou píší i názvy čeledí a podčeledí; vyšší taxony, jména autorů popisu a zkratky (sp. = druh, f. = forma) se
kurzívou nepíší.
Jedním z problémů nomenklatury je homonymie, kdy dochází k překrývání některých názvů zoologických
a botanických (např. rod Prunella je v zoologii pěvuška, v botanice černohlávek; máčka je v zoologii rod žraloků,
v botanice rod rostlin). Snaha sjednotit taxonomii živočichů, rostlin, hub a bakterií se však neujala pro neshody mezi
specialisty z jednotlivých oborů a univerzální biokód zatím neexistuje.
České zoologické názvosloví se shodou okolností často přibližuje mezinárodním nomenklatorickým zásadám.
Svými kořeny sahá do obrozenecké doby (J. S. Presl, 1791–1849), mnoho názvů z tohoto období však bylo nahrazeno
jinými (např. šlakol – kunovec, dlakoš – ondatra, blboun nejapný – dronte mauricijský). Pro druhy se většinou
používají podvojné názvy kromě některých jmen savců (ptakopysk, lev aj.). Zde bylo postulováno, že pokud daný rod
obsahuje jediný recentní druh, je nadbytečné používat český druhový název. Situaci ovšem komplikuje současný trend
povyšování subspecií na druhy a přeměna monotypických rodů na polytypické. Pro poddruhy se užívají potrojné názvy,
ale mnohdy i podvojné (např. Python molurus bivittatus – krajta tmavá) nebo i jednoslovné (Equus hemionus onager –
onager). Dosti často má více latinských rodových názvů jediný český ekvivalent – např. treska pro rody Gadus,
Theragra, Pollachius aj. Jindy naopak má jediný latinský rodový název různé české ekvivalenty (např. Falco
peregrinus – sokol stěhovavý, ale Falco tinnunculus – poštolka obecná). Je třeba si uvědomit, že směrodatné je vždy
vědecké názvosloví, takže např. kos a drozd nejsou různé rody, ale oba patří do jediného rodu Turdus. Stejně tak např.
krahujec a jestřáb (Accipiter), poštolka a sokol (Falco), krkavec a vrána (Corvus) nebo koza a kozorožec (Capra).
Slovenské názvosloví je v tomto mnohdy bližší vědeckému a lépe ta vystihuje realitu – viz např. sokol myšiar (česky
poštolka obecná), drozd čierny (kos černý) nebo stehlík čížavý (čížek). Druhové jméno následuje až po jméně rodovém
- tedy např. kachna divoká, nikoli divoká kachna. Divokých kachen nebo divokých husí (tj. volně žijících) je mnoho
druhů, ale kachna divoká je jen jedna a husa divoká vůbec neexistuje! Český rodový název se píše velkým začátečním
písmenem jen na začátku věty nebo nadpisu, nikoli v textu (rozdíl oproti latině!). Věnovací druhové názvy se píší
velkým začátečním písmenem a jména se nepočešťují (tedy např. agapornis Fischerův, nikoli fišerův). Přípona pro
čeleď je –ovití (kočkovití), pro podčeleď se užívá plurál rodového jména - např. tuři (Bovinae), velké kočky
(Pantherinae). Nejznámější česká jména živočichů byla shrnuta v díle Soustava a jména živočichů (1954), vycházejícím
z usnesení sjezdu československých zoologů v Opavě r. 1951 (tzv. opavský systém). Řada dalších jmen vznikala
později. V současnosti je snaha vytvořit české ekvivalenty k vědeckým názvům všech druhů obratlovců; Národní
muzeum v Praze např. vydalo názvosloví savců, obojživelníků, zčásti i ryb a plazů a bylo publikováno i názvosloví
ptáků. Důvodem k tvorbě českých názvů je především potřeba popularizace zoologických poznatků a v aplikovaných
odvětvích komunikace odborníků s laiky. Pro tvorbu českých názvů sice neplatí závazná pravidla, přesto je v zájmu
stability názvosloví žádoucí respektovat a používat existující jména. Na rozdíl od vědeckého názvosloví je možné
zavádějící a nevýstižné názvy měnit – např. název jelen evropský byl nahrazen již dříve existujícím synonymem jelen
lesní, protože se přirozeně vyskytuje i na jiných kontinentech. V řadě odvětví se ovšem české názvy při odborné
komunikaci příliš nepoužívají (např. v parazitologii).
Zvláštním případem je názvosloví, které se ujalo mezi chovateli exotických ptáků a přešlo i do zájmové literatury.
Často se nekryje s českým zoologickým názvoslovím a mnohdy naprosto nerespektuje pravidla českého jazyka. Např.
už zmíněný Agapornis fischeri – agapornis fišeri, správně agapornis Fischerův, A. cana - kana, správně agapornis
šedohlavý, Neopsephotus bourkii - neoféma bourek, správně neoféma Bourkova, Polytelis alexandrae - papoušek
alexandrin, správně p. Alexandřin, Enicognathus spp. - kogna. Nicméně pro veterináře působícího v této oblasti může
být potřebné do této „hantýrky“ proniknout. Další z oblastí, kde se veterinář setkává s problémy názvosloví, je
označování mořských ryb v obchodní síti. Dnes už většinou bývá na obalu uveden aspoň český rodový a druhový název
ryby, ovšem bez vědeckého ("latinského") názvu je druhová identifikace mnohdy nemožná. Nadále se však objevují
nesmyslná a zavádějící obchodní označení (často doslovné překlady z cizích jazyků) jako mořská štika, mahi-mahi,
holandský pstruh, grundle-ančovičky atd. (viz kapitola o paprskoploutvých).
Názvosloví v jednotlivých národních jazycích se obecně nazývá vernakulární. Z nich se dnes nejspíše setkáme
s anglickým názvoslovím. Při překladech z angličtiny, nemáme-li k dispozici vědecké názvy, si musíme uvědomit, že
nelze vytvářet doslovné překlady, jak se někdy děje ve sdělovacích prostředcích. Tak např. native cat není divoká
kočka, ale kunovec (tj. vačnatec), golden eagle není česky orel zlatý, ale orel skalní a mountain goat není koza horská,
ale kamzík bělák. Je třeba pamatovat i na rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou – např. elk je v britské
angličtině los, ale v americké je to (jelen) wapiti a los se zde nazývá moose. Naprosto se nelze spoléhat na všeobecně
zaměřené slovníky, ale musíme používat odborné zoologické příručky. Je třeba si uvědomit, že vernakulární názvy
vznikaly spontánně v dávných dobách, kdy o skutečné příbuznosti organismů nebylo nic známo a odrážejí tak pouze
určitou podobnost. Např. angličtí kolonisté dávali v exotických krajích živočichům názvy podle druhů ze své vlasti,
které jim tato zvířata poněkud připomínala (robin apod.).
Jediným pravoplatným a závazným jménem každého živočicha je pouze jeho jméno vědecké. Pokud je známe,
snadno si příslušný druh vyhledáme v cizojazyčné literatuře a můžeme o něm komunikovat se zahraničními odborníky.
I veterináři a pracovníci v potravinářství si musí být vědomi závaznosti pravidel zoologické taxonomie a respektovat je,
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kdykoli používají vědecké názvosloví. Navíc výše uvedené zásady platí nejen v zoologii, ale do značné míry i v dalších
oblastech biologie, jako jsou botanika nebo bakteriologie.
Základem klasifikace organismů je stupeň fylogenetické příbuznosti. V počátcích taxonomie byl systém organismů
budován na základě morfologické podobnosti a předpokládalo se, že co je podobné, je také příbuzné. Brzy se však
ukázalo, že mnohdy tomu tak není - důvodem je existence homoplazie resp. konvergence. Znaky jsou vzájemně
srovnatelné struktury a vlastnosti, které nejsou totožné. Nemusí jít jen o morfologické struktury, ale i o vlastnosti
fyziologické, ekologické, etologické, biogeografické, ontogenetické, makromolekulární, imunologické. Fenetické jsou
ty znaky, které jsou patrné bez zkoumání genů (rozměry, zbarvení, chování aj.). Znaky mají různou klasifikační resp.
evoluční hodnotu, tj. míru informací, které poskytují o fylogenezi. Při stanovení příbuznosti organismů se zprvu
vycházelo hlavně z morfologických znaků (srovnávací anatomie), což v důsledku konvergence těchto znaků
v některých případech vedlo ke klasifikaci spíše na základě podobnosti než příbuznosti, k nesprávným závěrům
a umělým seskupením nepříbuzných organismů. Později byly stále více používány i jiné znaky, např. ontogenetické
(embryonální vývoj) při zohlednění Haeckelova biogenetického zákona, paleontologické nálezy, etologické znaky
(u ptáků podobnost či rozdílnost hlasových projevů) a nověji karyosystematické znaky, polymorfismus bílkovin
a zejména makromolekulární znaky. Např. při řešení otázky, zda ostnokožci mají primárně radiální symetrii, můžeme
zohlednit jejich larvy, které jsou souměrné bilaterálně, což svědčí pro sekundární radiální symetrii ostnokožců. Zde je
účelné zmínit ještě pojem fenon, což je stejnorodý soubor jedinců (obvykle morfologicky). Jeden fenon mohou
představovat i dva (nebo více) obtížně odlišitelné druhy (morfologický druh, morphospecies). Různé fenony mohou být
jen součástí druhu (důsledky vnitrodruhové variability, samci a samice při pohlavním dimorfismu, vývojová stadia,
sezónní formy, kasty sociálního hmyzu). Existence fenonů byla v minulosti a u neodborníků je i dnes důvodem
k nesprávným představám o existenci různých druhů tam, kde se o ně nejedná. Např. malí jedinci kolčavy (Mustela
nivalis) byli dříve pokládáni za samostatný druh kolčavka - Mustela minuta. Jako samostatné druhy byly často
popisovány barevné aberace, vývojová stadia, mezidruhoví kříženci. Znám je např. případ specializovaného
kopulačního ramene samce hlavonožce argonauta pelagického, které po nálezu v samici téhož druhu slavný
přírodovědec G. Cuvier popsal jako parazitického "červa" rodu Hectocotylus - po odhalení omylu se nazývá
hektokotylové rameno. Např. počátkem 20. století bylo „známo“ na 19 tis. druhů ptáků, zatímco dnes je to necelých
10 tis. druhů (v důsledku nikoli vymírání, ale revize tehdejších domnělých druhů). Dnes je ovšem opět tendence k růstu
počtu druhů a rodů, tentokrát na základě dokonalejších poznatků a uplatňování fylogenetického pojetí (konceptu) druhu.
Základní a nejnižší taxonomickou jednotkou je biologický druh (species, zkratka sp.). Měl by představovat
objektivně a reálně existující jednotku, zatímco vyšší taxonomické kategorie (čeledi, třídy, kmeny apod.) jsou víceméně
umělou myšlenkovou konstrukcí, sloužící člověku k vyjádření příbuzenských vztahů mezi organismy, snazšímu
pochopení a uspořádání nesmírně rozmanitého světa organismů. Definice druhu není ustálená a dochází zde ke
konfliktu několika pojetí (konceptů) - morfologického (typologického), biologického, evolučního a fylogenetického.
Morfologický koncept definuje druh na základě morfologických znaků, jde tedy o soubor podobných jedinců
(morfospecies), který však může být jen součástí biologického druhu nebo naopak zahrnovat více podobných druhů
(kryptické nebo podvojné druhy - angl. sibling species). Dle biologického konceptu definovaného E. Mayrem a T.
Dobzhanskym je druh (biospecies) souborem populací tvořeným navzájem si geneticky podobnými jedinci
obsazujícími určitou ekologickou niku a areál, kteří se mezi sebou mohou plodně křížit a jsou v přírodě reprodukčně a
geneticky izolováni od jiných podobných skupin. Evoluční koncept (G. G. Simpson) říká, že jde o vývojovou linii
populací předků a potomků, která si uchovává identitu (diskrétnost) vůči ostatním liniím, má svou vlastní evoluční
historii a směřování. Oproti předchozímu konceptu zahrnuje i nepohlavně se množící organismy a má časovou dimenzi.
Fylogenetický koncept zdůrazňuje, že se tato linie nevětví a jde o nejmenší možnou skupinu, jejíž odlišnost od
ostatních skupin lze ještě diagnostikovat. Oproti předchozímu se tento koncept liší hlavně větším počtem takto
definovaných druhů a jejich zaručenou monofylií. Koncept druhu má bezprostřední dopad při ochraně přírody uznáváme-li moderní fylogenetický koncept, máme mnohem větší počet ohrožených druhů než při tradičním pojetí (viz
nedávný případ popisu nového druhu nosorožce, orangutana aj.). Navzdory reprodukční bariéře tedy existují
mezidruhoví a dokonce mezirodoví kříženci, ti však obvykle bývají neplodní. Mezidruhové křížení však může
poskytovat i plodné potomstvo a reprodukční bariéra tedy neznamená absolutní nemožnost křížení. Pro správné
rozhodnutí, zda daný fenon je druhem resp. zda se jedná o dva samostatné druhy či pouhé subspecie, je nejdůležitější
vyhodnocení reprodukčních izolačních mechanismů, pečlivé vážení znaků dle jejich klasifikační hodnoty a
vyhodnocení variability. Spíše pro druhový statut hovoří např. sympatrický výskyt (společně na stejném území),
odlišný hlas (u ptáků), nižší vitalita kříženců.
Nové taxony jsou popisovány na základě tzv. typů (typových exemplářů), které se pro potřeby pozdějšího ověření
uchovávají ve sbírkách přístupných specialistům. Některé živočišné druhy jsou známy podle jediného typu a v přírodě
je od té doby nikdo nepozoroval. V závislosti na technických kritériích rozlišujeme řadu kategorií těchto typů (holotyp,
lektotyp, neotyp, paratyp, paralektotyp, syntyp). Poddruh, k němuž patřil jedinec, který se stal typem pro popis daného
druhu, dostává jméno shodné s jménem druhovým. Je to tzv. nominotypický poddruh (latin. nomen = jméno), který je
vždy nejdříve popsaným poddruhem. Např. Turdus merula merula – kos černý evropský.
V současné době enormního nárůstu poznatků o fylogenezi přestává v mnoha ohledech stávající klasické
hierarchické třídění živočichů vyhovovat a objevují se snahy je reformovat. Paradox dosavadní klasifikace lze
dokumentovat např. příkladem, že stávající třída ptáků je objektivně pouhou podskupinou podtřídy resp. nadřádu
Archosauria v rámci třídy plazů. Jedním z neúspěšných pokusů o řešení byl návrh tzv. fylokódu, který by vyjadřoval
fylogenetickou minulost druhů. Ve světle nových poznatků rovněž pozbývá smysl dosavadní rigidní respektování
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systematických kategorií. Podle některých systematiků by bylo lépe u kategorií vyšších než rod lépe používat pouze
neutrální termín „skupina“. Zatím však zmíněná pravidla platí a z pragmatických a didaktických důvodů je vhodné trvat
na tradiční klasifikaci. Zkoumání reálné fylogenetické příbuznosti organismů a z toho vyplývající revize systému nejsou
jen čistě akademickou záležitostí, jak je to někdy nezasvěcenými interpretováno, ale může to mít i pro veterináře
praktický význam, např. z hlediska předpokládané vnímavosti jednotlivých méně běžně chovaných druhů zvířat
k infekčním agens a z toho vyplývající potřeby vakcinace apod. Názorný příklad nacházíme i v oblasti základního
biologického výzkumu, kde se celá desetiletí vědci domnívali, že výběrem dvou nejčastějších modelových druhů octomilky a hlístice Caenorhabditis elegans mají reprezentativně podchyceny dva vzájemně fylogeneticky vzdálené
okruhy bezobratlých. Nedávno však vyšlo najevo, že ve skutečnosti jde o blízce příbuzné druhy a na nich získané
poznatky nemusí platit pro řadu zbývajících kmenů bezobratlých.

8.

REKONSTRUKCE FYLOGENEZE

Fylogenetika je věda zabývající se rekonstrukcí historického vývoje organismů, studiem stupně jejich vzájemné
příbuznosti a vymezením taxonů vyšších než druh na základě sdílených homologních znaků. Rozlišují se 3 druhy
taxonů s ohledem na jejich přirozenost - taxony monofyletické, parafyletické a polyfyletické.
Taxon je určitá skupina vzájemně příbuzných organizmů, které může být přiřazena určitá taxonomická čili
systematická jednotka neboli kategorie (druh, rod, čeleď apod.) a která tvoří konkrétní náplň této jednotky. Jinými slovy
je to pojmenovaná taxonomická jednotka na jakékoli úrovni. Taxonem je tedy např. želva bahenní, želvy, plazi,
strunatci.
Monofyletický taxon (monofylum) zahrnuje společného předka a všechny jeho potomky. Z fylogenetického
pohledu se jedná o jedinou přirozenou a správnou formu taxonu.
Parafyletický taxon (parafylum) zahrnuje společného předka, ale ne všechny jeho potomky (byl předkem i taxonu
jiného). Příkladem parafyletického taxonu jsou např. plazi, neboť v tradičním pojetí nezahrnují ptáky, kteří s nimi
sdílejí společného předka (ptáci a krokodýli navíc tvoří společně taxon nazývaný Archosauria).
Polyfyletický taxon (polyfylum) je sběrná skupina založená na zdánlivé, ale nezávisle vzniklé podobnosti.
Příkladem polyfyletického taxonu mohou být homoiotherma (živočichové se stálou teplotou těla, tj. savci a ptáci) nebo
Pachydermata (tzv. tlustokožci, čirý taxonomický nesmysl). Existence taxonů spojujících ptáky a savce, tedy
taxonomických jednotek bez společného nejbližšího předka, nemá opodstatnění. Stejně nesmyslné je spojovat slony,
nosorožce a hrochy jen proto, že mají silnou kůži. Polyfyletické taxony vznikaly v minulosti, kdy zoologové neměli
k dispozici pokročilejší diagnostické metody.
Zatímco tradiční evoluční taxonomie parafyletické taxony uznává, moderní a dnes převažující kladistická neboli
fylogenetická taxonomie je odmítá. Polyfyletické taxony neakceptuje ani jedna z nich.
Polyfylum

Monofylum

Parafylum - Plazi
Ptáci Krokodýli Šupinatí
Ptáci

Želvy
Savci

Lepidosauři Krokodýli Ptáci

8.1. Podobnosti mezi znaky a taxony
Homologie je podobnost částí těla nebo orgánů různých organismů evolučně odvozená z odpovídajících částí těla
nebo orgánů společného předka (např. ruka člověka, hrudní končetina koně, hrudní ploutev delfína, křídlo ptáka nebo
netopýra, což vše jsou modifikace odvozené ze společného embryonálního základu). Homologie můžeme rozdělit na
podobnost pleziomorfní a apomorfní.
Pleziomorfie je shoda v původním (primitivnějším) stavu znaku (např. pětiprsté končetiny u tetrapodů).
Apomorfie je přítomnost evoluční novinky, tj. je stavem odvozeným (např. křídla ptáků). U apomorfií můžeme
ještě rozlišovat autapomorfie (jedinečný výskyt apomorfie, např. přeměna předního páru křídel u brouků na krovky je
znak pro brouky autapomorfní) a synapomorfie, týkající se společných, sdílených apomorfií (sdílení evoluční novinky,
např. přítomnost křídel u brouků je synapomorfie, tj. sdílená apomorfie s ostatním křídlatým hmyzem, poněvadž
bezkřídlost se považuje za původní stav, pleziomorfii).
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Další příklady: je-li stavem znaku přítomnost či absence zubů, pak bezzubost ptáků či želv je apomorfií (jejich
předkové zuby měli). Přítomnost zubů u ostatních amniot (plazi v tradičním pojetí a savci) je pleziomorfií, neboť jejich
předkové (obojživelníci) rovněž měli zuby.
Apomorfie

Pleziomorfie

Synapomorfie
Autapomorfie

Homoplazie

Analogie, homoplazie, konvergence - neboli nehomologická podobnost je povrchní podobnost funkčního
charakteru u fylogeneticky nepříbuzných skupin (např. křídla hmyzu a ptáků, která se vyvinula z rozdílných výchozích
struktur). Je to fenotypová podobnost znaků u taxonů, které nemají blízkého společného předka a tedy ani společný
evoluční základ/původ (ryby a delfíni). Její existence komplikuje práci taxonomů a je příčinou, proč dochází
k neustálým změnám v biologické systematice, neboť starší systémy byly mnohdy založeny na pouhé podobnosti,
nikoli skutečné příbuznosti organismů.
Reverze - vývoj znaku ke stavu připomínajícímu původní stav u vzdálených předků (druhotná ztráta křídel
u hmyzu, např. vší nebo blech, připomínající původní bezkřídlé primitivní formy).

8.2. Typy dat pro konstrukci fylogenetického stromu
Data používaná pro konstrukci fylogenetických stromů mohou mít buď formu vlastních znaků (např. přítomnost
pětiprstých končetin nebo křídel, druh nukleotidu na konkrétní pozici v genové sekvenci) nebo se může jednat o data ve
formě vzdáleností (distancí) či podobností, což jsou vypočítané číselné údaje udávající např. procentuální rozdílnost
studovaných taxonů ve sledovaných znacích. Znaky mohou být jak kvalitativní tak kvantitativní a mohou být převedeny
na distance či podobnosti, opačný směr (z distancí na znaky) není možný (např. distanci 13,28 nelze převést na
přítomnost či absenci pětiprstých končetin u tetrapodů či Stiedova tělíska u kokcidií). Významnými podmínkami pro
volbu sledovaných znaků (morfologických, biochemických, imunologických, cytogenetických nebo molekulárně
genetických), jsou jejich vzájemná nezávislost (např. přeměna pětiprstých končetin v křídla ptáků nijak nesouvisí se
ztrátou zubů a přítomností zobáku, jedná se tedy o dva nezávislé sledovatelné znaky) a pro jednotlivá znaková data také
jejich homologie. Z populárních a často používaných metod analýzy nukleových kyselin poskytuje pouze DNA-DNA
hybridizace data výhradně ve formě vzdáleností či podobností. U znaků ještě rozlišujeme stav znaku. Pro snazší
pochopení si lze u molekulárně genetických, fylogenetických studií představit jako znak nukleotid v sekvenci
konkrétního studovaného genu na určité pozici (např. 550), jako stav znaku je konkrétní nukleotid (A, T, C nebo G).

8.3. Fylogenetické stromy
Grafickým znázorněním výsledků fylogenetické studie je fylogenetický strom. Tento strom může být zakořeněný
(kořen představuje společného předka všech studovaných taxonů) nebo nezakořeněný (nejstarší společný předek není
identifikován). Fylogenetický strom se skládá z větví a uzlů, kdy terminální uzly představují recentní taxony a vnitřní
uzly představují hypotetické předky. U kořene leží bazální větve vznikající při prvních divergencích, zatímco
terminální větve se štěpí v korunové skupiny s převahou odvozených znaků. V protikladu k nim označujeme bazálněji
ležící větve s převahou pleziomorfních znaků jako kmenové skupiny. Nejblíže příbuzné skupiny sdílející společného
předka se nazývají sesterské. Jestliže vnitřní uzel spojuje tři větve, jedná se o dichotomické větvení (dichotomii), kdy
se jedna původní větev ve vnitřním uzlu dělí na dvě následné. Spojuje-li vnitřní uzel více větví, jedná se o polytomické
větvení (polytomii). Polytomie by se v dobře vyřešených fylogenetických stromech prakticky neměly vyskytovat. Je
totiž velmi nepravděpodobné, že by se jedna evoluční linie rozpadala v jednom okamžiku na více než dvě nové evoluční
linie. Polytomie tak nejčastěji vznikají neschopností zachytit rychle po sobě následující dichotomická větvení.
Dichotomie

Polytomie

Terminální uzel
Periferní větev
Vnitřní uzel
Vnitřní větev
Kořen
Ke znázornění různých aspektů evoluce lze použít různé druhy fylogenetických stromů:
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Množství prodělaných změn

Kladogram ( z řec. klados = větev) je základní typ stromu, který popisuje příslušnou hypotézu o příbuznosti, aniž
by řešil, kdy došlo k štěpení jednotlivých linií nebo do jaké míry se jednotlivé evoluční linie liší.
Fylogram (aditivní strom) podává dodatečné (aditivní) informace ve formě délky větví. Délka větve tak odpovídá
například množství prodělaných evolučních změn. Rychlost mutací a vzniku evolučních novinek totiž není konstantní
pro všechny. Záleží na prostředí, délce trvání generačního intervalu a mnoha dalších faktorech.
Dendrogram (ultrametrický strom) představuje další formu grafického znázornění (je jedním z aditivních stromů),
kdy koncové uzly představující recentní druhy jsou ve stejné rovině (představující současnost), stejně vzdálené od
společného předka. Dendrogram ( z řec. dendron = strom) popisuje průběh evolučních změn v čase, z polohy uzlů lze
odečíst kdy došlo ke štěpení jednotlivých evolučních linií.
Nejjednodušší metodou využívanou ke konstrukci fylogenetických stromů je metoda parsimonie. Jedná se
o hledání nejjednoduššího řešení a preferováním jednodušších hypotéz před složitějšími.
D
A
D
A
C
C
B

B

=
Tato osa nic neznamená
Fylogram

A

B

C

C

D

D

Tato osa nic neznamená
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A
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EVOLUČNÍ BIOLOGIE

Biologická evoluce je dlouhodobý, samostatně probíhající proces, v jehož průběhu vznikly ze systémů neživých
systémy živé, a tyto živé systémy se následně vyvíjejí a diverzifikují.
Evoluční biologie studuje vlastnosti procesu biologické evoluce a jeho jednotlivé konkrétní mechanismy. Věnuje se
vlastnímu historickému průběhu evolučních procesů v konkrétním prostoru a čase, tedy především vzniku znaků
působením přirozeného výběru.

9.1. Historie evolučních názorů
V rámci biologie a obecně přírodních věd vznikla řada evolučních teorií zabývajících se vznikem života a jeho
evolucí. Tradičně se dělí historie evoluční biologie na tři etapy: na období předdarwinovské, období klasického
darwinismu a období neodarwinismu. Dnes se nejčastěji pojmem evoluční teorie rozumí koncepce navazující na
Darwina a Wallaceho, v nichž klíčovou roli hraje hromadění nahodilých změn a přírodní výběr.
9.1.1.
Období předdarwinovské
První formulace evolučních názorů lze najít již od 6. stol. př. n. l. ve starověkém Řecku (Empedoklés,
Anaximandros, Aristoteles). Vzhledem k význačné církevní moci ve středověku bylo zpochybňování stvoření světa,
jak je tradováno v bibli, existenčně nebezpečné. Proto se s prvními evolučními teoriemi setkáme až na konci 17. století,
kdy církevní vliv již upadá. Evoluci se věnovalo hned několik anglických, francouzských i německých vědců a filozofů.
Škola diluvianistů (diluvium = potopa) považovala nalezené zkameněliny za zbytky živočichů, kteří zahynuli při
biblické potopě světa (např. anglický přírodovědec R. Hooke). Základy paleontologie (nauka o vyhynulých živočiších
a rostlinách) položil zejména Francouz Georges Cuvier (1769-1832), který nálezy fosílií vysvětloval hromadným
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zánikem stvořené a neměnné fauny a flóry při opakovaných katastrofách a novým stvořením jiných forem (teorie
kataklyzmat – celosvětových katastrof). Významný francouzský přírodovědec G. L. Buffon koncem 18. stol. již
odmítal neměnnost druhů a „zvýšil“ stáří Země na domnělých 75 tis. let (oproti datu biblického stvoření světa
„vypočtenému“ na r. 4004 př. n. l.).
První ucelenou evoluční teorii poskytnul až lamarckismus, jehož zakladatelem byl francouzský přírodovědec JeanBaptiste de Lamarck (1744–1829). Tvrdil, že živé pochází z neživého, že složitější organismy vznikají v procesu
historického vývoje z jednoduchých. Za hybnou sílu vývoje pokládal změny prostředí, evokující aktivní potřebu
organismů měnit se v dokonalejší a složitější formy, a to pomocí vůle a vrozených schopností. Vylepšení, která si tak
organismus za svého života vytvořil, předává svým potomkům (například žirafa se natahuje za listím do korun stromů,
proto budou mít její potomci delší krky). Toto pojetí (dědičnost získaných vlastností) později zatlačila do pozadí teorie
Darwinova. Definitivně byly Lamarckovy představy o evoluci odmítnuty poté, co se ve 20. století podařilo získat více
informací o rozmnožování a dědičnosti organismů. Po jistou dobu (50. léta 20. stol.) byly tyto myšlenky v extrémní
zpolitizované formě vzkříšeny v SSSR a jeho satelitech jako tzv. lysenkismus (podle T. D. Lysenka).
9.1.2.
Období klasického darwinismu
Darwinismus představuje evoluční teorii vytvořenou Darwinem a Wallacem. Stal se první evoluční teorií, která
obecně ovládla vědecké myšlení. Charles R. Darwin (1809–1882) byl zakladatelem evoluční biologie. Evoluční teorii
opíral o přírodní a pohlavní výběr. V roce 1831 se vydal na bezmála pětiletou výzkumnou cestu kolem světa na lodi
Beagle. Během této plavby, zejména při návštěvě souostroví Galapágy, Darwin shromáždil cenná pozorování a bohatý
přírodovědecký materiál. Dalšími zdroji inspirace pro něj byly poznatky zakladatele moderní geologie Ch. Lyella
o tom, že procesy v dávné minulosti podléhaly týmž zákonitostem jako děje v současnosti a i neživá příroda procházela
postupným vývojem (princip uniformity, gradualismus). Dále se inspiroval tezemi ekonoma T. R. Malthuse, který
ukázal, že zatímco růstová kapacita populací je neomezená, zdroje jsou naopak limitované a v důsledku toho dochází k
soutěži o ně, kdy jen malý podíl jedinců se nakonec zapojí do reprodukce. Zásadním zdrojem poznatků bylo i rozvíjející
se plemenářství a šlechtitelství v tehdejší Anglii. Darwin postupně uspořádal svou základní koncepci přirozeného
vzniku a vývoje druhů evolucí, jejímž hlavním hybatelem je přírodní výběr. Své názory po 25 letech práce shrnul v díle
O vzniku druhů přírodním výběrem v roce 1859. Zakladatel biogeografie Alfred R. Wallace (1823-1913) svou
prakticky totožnou teorii evoluce vypracoval současně s Darwinem a nezávisle na něm.
Zatímco Lamarck soudil, že dědičné adaptivní změny jsou přímým důsledkem spolupůsobení vnějších faktorů
a vnitřní vůle organismu, Darwin vycházel z předpokladu, že adaptace je důsledkem přírodního výběru
z preexistujících náhodných odlišností jedinců v populaci a je tedy zcela nezávislá na vůli či snažení organismů. Mimo
tohoto přírodního výběru postuloval Darwin ještě pojetí pohlavního výběru, vycházející z myšlenky, že podobu
organismu neurčuje pouze jeho schopnost dobře žít, ale též být atraktivní pro své případné sexuální partnery, neboť kdo
nenajde partnera k páření, ten nepředá potomkům své vlastnosti. Některé Darwinovy myšlenky jsou dnes již překonány;
Darwin např. neměl k dispozici poznatky moderní genetiky (byť byl současníkem Mendela), zejména nevěděl nic o
problematice mutací. V jeho době nebyla ještě známa řada tzv. "chybějících článků" ve fosilním záznamu, stáří Země
bylo silně podhodnoceno, stěží bylo možno věrohodně vysvětlit evoluci složitých orgánů jako oko nebo mozek. Darwin
svým dílem odstranil člověka z privilegovaného postavení mimo ostatní tvorstvo a přírodu (původ člověka "z opice"),
což vedlo k ostrému konfliktu s náboženskými autoritami. Dodnes je Darwin v konzervativních a církevních kruzích
nejméně tolerovaným vědcem a stále jsou konány pokusy vytlačit evoluční teorii kreacionismem v moderním hávu,
např. tzv. teorií inteligentního designu (zejména v USA). Darwinovy myšlenky v Anglii obhajoval a prosazoval
zejména T. H. Huxley (vysloužil si tak přezdívku "Darwinův buldok") a v Německu vlivný zoolog Ernst Haeckel
(1834-1919).
Základní předpoklady Darwinovy teorie zahrnují:
 teorie existence evoluce druhů - druhy nejsou neměnné, ale vyvíjí se v čase
 teorie společného původu druhů - vývoj z jednoho společného předka
 teorie postupné divergence - rozrůzňování a přibývání druhů, štěpení linií
 teorie gradualismu - postupný vývoj hromaděním drobných změn
 teorie přírodního výběru jako hlavního mechanismu pohánějícího veškeré evoluční změny
9.1.3.
Období neodarwinismu
Neodarwinismus je souhrnné označení pro současné hlavní paradigma evoluční teorie vzešlé z Darwinova učení.
Představuje snahu syntetizovat hlavní myšlenky darwinismu s poznatky genetiky (zejména populační) a dalších
disciplín. Hlavním stimulem pro jeho vznik bylo znovuobjevení Mendelových zákonů a rozvoj genetiky v prvních
desetiletích 20. stol. Německý zoolog August Weismann (1834-1914) experimentálně vyvrátil dědičnost získaných
vlastností hlásanou Lamarckem, kterou připouštěl i Darwin. Někdy je pojem neodarwinismus nahrazován pojmem
moderní evoluční syntéza. Tento termín poprvé použil Julian Huxley ve své knize Evolution: The Modern Synthesis
(1942). Dalšími významnými osobnostmi v tomto novém směru vnímání evoluce jsou Ronald A. Fisher (zakladatel
biostatistiky a genetik), Ernst Mayr (nazývaný „Darwinem 20. století“), Theodosius Dobzhansky a další.
Základní teze neodarwinismu:
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 hlavním mechanismem vzniku druhů je geografická izolace populací
 akceptuje původní darwinistické mechanismy evoluce ve spojení s Mendelovými zákony a paleontologickými
poznatky získanými v průběhu 20. stol.
 podstatu variability organismů, která je pro přírodní výběr nezbytná, vysvětluje na genetické bázi
9.1.4.
Postneodarwinismus
Toto období je také označováno jako období molekulárně-evolučních teorií. Rozvoj molekulární biologie umožnil
studium procesů evoluce na úrovni buňky a vypracování nových teorií vzniku a vývoje života. Zdůrazňuje úlohu
genového driftu, náhodných změn genotypu, popř. možnost uplatnění neutrálních mutací na úkor působení
přírodního výběru. Jedná se o nejmodernější pojetí evoluce, jehož koncepce se datuje na přelom 60. a 70. let a je
spojena zejména s R. Dawkinsem (nar. 1941) a jeho teorií tzv. sobeckého genu. Na evoluci pohlíží jako na hru
jednotlivých alel (nikoliv jedinců, populací či druhů) soutěžích o své přetrvání prostřednictvím fenotypů, které kvůli
tomu vytvářejí. Tento gen je oproti jiným alelám replikován častěji a mívá obvykle pozitivní dopad na fitness svého
nositele. R. Dawkins se pokusil aplikovat evoluční principy i v lidské kulturní sféře (tzv. memy jako analogie genů),
což se však setkalo s převážně odmítavým postojem. Nedávno však bylo zjištěno, že variabilita jazyků vyvíjejících se
během geografické expanze lidských populací z Afriky přes Asii až do Jižní Ameriky a Polynésie zcela odpovídá
genetické variabilitě těchto populací.
Objevily se též tzv. teorie evolučně stabilních strategií, jejichž autory jsou J. M. Smith a G. Price. Kritérium
úspěšnosti určité biologické vlastnosti není to, jak zvyšuje či snižuje biologickou zdatnost svého nositele, ale to, zda se
jedná o evolučně stabilní strategii ve smyslu teorie her. Ukázali, že z dlouhodobého hlediska má šanci pouze taková
strategie, která jakmile jednou v populaci převládne, je schopná zabránit invazi kterékoli strategie minoritní.
Další zásadní posun v evoluční biologii přinesla práce paleontologů N. E. Eldredga a S. J. Goulda, kteří ukázali na
skutečnost, že evoluce druhů má výrazně nespojitý charakter (teorie přerušovaných rovnováh, viz dále).

9.2. Základní mechanismy evoluce
Organismy patří mezi systémy s pamětí, které se v průběhu evoluce vyvíjejí. Z hlediska evoluce má význam
populace a nikoli jedinec, jelikož jedinec se během života genotypově nemění, brzy umírá, zatímco populace je
genotypově variabilní a trvale pokračuje v čase. Nápadnou vlastností živých soustav je jejich složitost (komplexita).
Komplexní systémy vznikají v evoluci působením celé řady různých procesů. Předpokladem evoluce je existence
genetické variability v populaci. Významnými zdroji této variability jsou mutace a rekombinace genetické
informace. Rozdílný přenos genetické variability do dalších generací probíhá prostřednictvím evolučních mechanismů.
Základní mechanismy evoluce zahrnují:
 výběr neboli selekci (přírodní, pohlavní, rodičovský, umělý)
 genetický drift (posun)
 migraci neboli tok genů
 evoluční tahy (mutační, reparační, molekulární)
 příbuzenské křížení (inbreeding)
9.2.1.
Přírodní a pohlavní výběr
Mechanismus aktivního přírodního výběru je možné představit si tak, že struktury evolučně původnější
a pravděpodobně i podstatně jednodušší danou funkci organismu plnily hůře, takže jejich nositelé podlehli v konkurenci
s jedinci, u kterých vlivem mutace vznikla struktura komplikovanější a zároveň z funkčního hlediska lepší. Naproti
tomu existuje i pasivní přírodní výběr, který nezpůsobuje zvyšování funkčnosti struktury, odstraňuje však následky
evolučních změn, které by jinak vedly ke zhoršování její funkčnosti. Přirozená selekce je slepý přírodní proces, zatímco
umělý výběr je vyvolán člověkem s určitým záměrem, jehož typickým příkladem je šlechtění domácích zvířat a
kulturních rostlin.
Mezi příslušníky stejného pohlaví dochází ke kompetici o vhodné sexuální partnery provázené zpravidla
intenzivním výběrem – výběrem pohlavním. Působením pohlavního výběru jsou selektováni jedinci s větší sexuální
zdatností, kteří dokážou získat sexuálního partnera efektivněji než jejich konkurenti. Toto vede mj. k rozdílné evoluci
morfologických znaků u obou pohlaví a pohlavnímu dimorfismu. Např. pestrost a dlouhý "ocas" samců páva jsou
výsledkem pohlavního výběru (preference samicemi, ačkoli zvyšují riziko predace) a kryptické zbarvení samic je
důsledkem přírodního výběru (snižuje riziko predace). Kromě přírodního a pohlavního výběru hrají v evoluci
významnou úlohu výběr příbuzenský a rodičovský. Příbuzenský výběr vysvětluje altruistické chování sociálních
živočichů, které zvyšuje pravděpodobnost přežití blízce příbuzných jedinců (podrobněji viz u včel v kap.
o domestikaci). Rodičovský výběr je prováděný rodiči na mláďatech (například u krmivých ptáků se předpokládá, že
pestře zbarvené vnitřky zobáků a ústní dutiny vznikly proto, že rodiče přednostně krmili mláďata s nápadnějšími, a tedy
barevnějšími vnitřky zobáků). Předpokládá se, že velká část altruistického chování, s nímž se v přírodě setkáváme,
vznikla výběrem příbuzenským, a je tedy primárně určena na pomoc blízkým příbuzným altruistického jedince.
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9.2.2.
Genetický drift
Genetickým driftem rozumíme náhodné posuny ve frekvenci jednotlivých alel v genofondu určité populace.
Ukazuje se, že právě genetický drift může za určitých podmínek významně ovlivnit průběh biologické evoluce
v některých systémech, a to do takové míry, že zvrátí či silně omezí vliv přírodního výběru. Hlavním projevem tohoto
posunu je snižování genetického polymorfismu populace v důsledku upřednostnění některých alel oproti jiným.
Ke ztrátě některých alel může vést obdobným způsobem tzv. průchod populace „hrdlem láhve“. Nastává v
situacích, kdy z nějakého důvodu významně poklesne početnost populace. Početně zredukovaná populace může za
příznivých podmínek časem opět nabýt původní velkosti, ale zredukovaný počet alel se již neobnoví. Genetická
struktura nové populace tak bude odlišná od genetické struktury populace původní. Při průchodu populace „hrdlem
láhve“ bude pravděpodobnost ztráty větší pro alely vyskytující se ve velmi nízké četnosti (vzácné alely); naopak alely
zastoupené v populaci ve vyšší četnosti mají větší pravděpodobnost projít hrdlem láhve. Pokud vzácná alela projde
„hrdlem láhve“, může se poměrně rychle v nové populaci rozšířit. S tím souvisí též tzv. efekt zakladatele. Uplatňuje se
zejména v případech, kdy je určitá nika obsazena malým počtem jedinců, kteří dají základ nové populaci.
9.2.3.
Genový tok
Předávání genů mezi populacemi probíhá nejčastěji prostřednictvím migrujících jedinců a je velmi důležitým
evolučním faktorem. Schopnost migrovat určuje, jak jsou mezi sebou vzdálená místa, kde se určitý jedinec narodil
a kde se narodí jeho potomci. To znamená, že mnohem intenzivnější genový tok má populace borovice, jejíž pyl se šíří
větrem na velké vzdálenosti, než populace netopýra, jejíž příslušníci sice za život nalétají tisíce kilometrů, nicméně
nakonec odchovají mláďata ve stejné jeskyni, v níž se narodili.
4 odlišné alely genu
nízká genetická
diverzita
č
a
s

efekt hrdla láhve
vysoká genetická
diverzita

Obr. Gepard (Acinonyx jubatus) a efekt hrdla láhve. Jako efekt
hrdla láhve se označuje stav, který nastane při prudkém poklesu
počtu jedinců v populaci. Dochází k příbuzenskému křížení a snížení
genetické variability, která se nezvýší ani když populace opět
dosáhne původní velikosti. Výzkumy ukázaly, že k něčemu
takovému došlo v dávné minulosti např. u gepardů. Všichni žijící
gepardi jsou si vzájemně velmi příbuzní, a to do té míry, že kožní
štěp přenesený z jednoho geparda na jiného není odmítnut
imunitním systémem. Vlivem příbuzenského křížení klesá vitalita
mláďat a oplozovací schopnost spermií. Budoucnost gepardů je tedy
značně nejistá.

velikost populace
25 odlišných alel genu

9.2.4.
Evoluční tah
Evolučním tahem se rozumí evoluční vývoj genetické informace realizovaný na úrovni genoforu. Mezi základní
typy evolučních tahů patří: molekulární, mutační a reparační.
Molekulární tahy se uplatňují při divergenčních procesech, zejména prostřednictvím změn genových četností
v genofondu populací. Na rozdíl od genetického driftu nejsou při molekulárním tahu změny genových četností
způsobené náhodně, pokud jde o jejich směr. To znamená, že po rozdělení původní velké populace na více subpopulací
budou vlivem molekulárního tahu nakonec ve všech subpopulacích fixovány tytéž alely (na rozdíl od genetického
driftu, který vede k fixaci různých alel v jednotlivých subpopulacích) a to bez ohledu na dopad na reprodukční zdatnost
jejich nositelů. Molekulárními tahy se patrně v genofondu populací efektivně rozšiřuje tzv. sobecká DNA, tj. zpravidla
vysoce repetitivní nekódující DNA v genomu eukaryotických organismů. Pojmem mutační tah se rozumí preferenční
vznik určitých typů mutací v některých místech molekuly DNA, resp. RNA a naopak reparační tah je důsledkem
reparace genoforu (mechanismem je mutace, která vede k opravě genu).

9.3. Mikroevoluce, speciace, makroevoluce
Evoluční procesy bývají klasifikovány podle různých kritérií. Nejčastěji se používá jako kritérium úroveň
taxonomické kategorie, podle něhož se rozlišují tři úrovně biologické evoluce: mikroevoluce – týká se evolučních
změn uvnitř druhu; speciace vede ke vzniku nového druhu; makroevoluce – týká se vzniku vývojových linií s více
druhy, tj. vzniku taxonů vyšších než je druh.
9.3.1.
Mikroevoluce
Jde o typ biologické evoluce, která se uskutečňuje postupným hromaděním se drobných změn v krátkých
časových úsecích - například změny frekvencí alel v populacích během několika generací. Tyto změny se uskutečňují
prostřednictvím mutací, přírodního a umělého výběru, genetického posunu a toku genů. Základní jednotkou je zde
populace.
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Pozorovatelnými krátkodobými důsledky mikroevoluce jsou například vývoj rezistence bakterií k antibiotikům,
odolnost hmyzu k insekticidům nebo hlodavců k rodenticidům. Dalším příkladem je tzv. průmyslový melanismus
u píďalky drsnokřídlece březového (Biston betularia). Typická forma je světlá, což ji, pokud sedí na kůře bříz, chrání
před predátory. Existuje však i melanická forma, která je tmavá a vznikla díky řídce se vyskytující mutaci. Tato nová
forma byla poprvé objevena v roce 1848 v Manchesteru. Ve 2. pol. 19. stol. v souvislosti s průmyslovou revolucí v
Anglii její frekvence výskytu značně vzrostla a tato forma se stala běžnou. Faktorem přírodního výběru jsou
hmyzožraví ptáci, kteří se orientují zrakem na ty jedince, kteří jsou jinak zbarvení než podklad, na kterém sedí.
V lesích, kde je spad popílku značný a kůra stromů tmavá, je procento přežívajících černých forem větší a naopak v
lesích nezasažených spadem je větší procento původních forem.
Dlouhodobé důsledky mikroevoluce je možné pozorovat u druhů s rozsáhlým areálem, kdy jednotlivé subpopulace
podléhají odlišnému přírodnímu výběru vedoucímu ke vzniku poddruhů (subspecie) případně k vytvoření nových
samostatných druhů.
V populaci existuje v důsledku přírodního výběru selekce proti suboptimálním fenotypům. Tuto selekci je možné
vyjádřit jako selekční tlak, který podle jeho směru působení dělíme na:
 stabilizující (normalizující, centripetální) – směřuje vždy k eliminaci krajních fenotypů (a potažmo genotypů) při
téměř se neměnícím populačním průměru a tím ke snižování genetické variability populace
 selekce usměrněná (direktivní) - zvýhodňuje některý z extrémních fenotypů, důsledkem je posun populačního
průměru ve směru selekce (tj. k extrémním hodnotám) a snížení genetické variability populace
 selekce disruptivní (diverzifikující, centrifugální) - uplatňuje se tehdy, když se během jedné generace část členů
určité výchozí populace dostane do prostředí, v němž je selekcí preferován jeden extrémní fenotyp a druhá část
členů populace se dostane do prostředí, v němž je selekcí preferován opačný extrémní fenotyp.
původní populace

původní populace

A
Obr. Vliv usměrňujícího,
Speciace
stabilizujícího a disruptivního

výběru určující směr evoluce
určitého znaku v populaci.
Vysvětleno na příkladu zbarvení
ulity plže.

Posun celkové
skladby populace ve
prospěch jedné
z extrémních variant
barvy ulity.
Preference tmavšího
zbarvení ulity.
Možným vysvětlením
je ztmavnutí
zemského povrchu
v důsledku pokrytí
lávou.

DISRUPTIVNÍ

podíl jedinců

podíl jedinců

podíl jedinců

fenotyp (barva ulity)

fenotyp (barva ulity)

původní populace

STABILIZUJÍCÍ

podíl jedinců

USMĚRŇUJÍCÍ

původní populace

fenotyp (barva ulity)

Eliminace jedinců
s extrémním
fenotypem –
neobvykle světlou
nebo naopak
tmavou ulitou.
Selekce probíhá ve
prospěch redukce
fenotypové
variability.

fenotyp (barva ulity)

Podporuje varianty
obou extrémů proti
průměru. Zvyšuje se
relativní frekvence
výskytu jedinců s velmi
světlou nebo naopak
s velmi tmavou ulitou.
Možným vysvětlením je
výskyt ve „skvrnitém“
prostředí (světlý písek
hustě pokryt sopečnými
kameny).

Jde o proces, v jehož průběhu vzniká ze starého druhu jeden či více druhů nových. Existují dva základní
předpoklady pro možnost speciace: existence reprodukčně-izolačních mechanismů (RIM), které jsou schopny
přerušit tok genů a existence varibility populací. Reprodukčně-izolační mechanismus je vlastnost, která zabraňuje
dvěma druhům, aby se vzájemně křížily (např. geografické nebo časové izolace). Patří sem i např. odlišný zpěv
morfologicky velmi podobných příbuzných druhů ptáků (tzv. podvojné druhy, sibling species), rozdílná vokalizace žab,
rozdíly v epigamním chování, v načasování reprodukce aj.
Speciaci můžeme členit na:
 anagenezi neboli fyletickou speciaci - proces, při kterém dochází ke speciaci tak, že se postupně jeden druh jako
celek geneticky mění ve druh jiný (hromadění změn v rámci neštěpících se linií)
 kladogenezi (řec. klados = větev) neboli štěpnou speciaci - proces vzájemného odvětvování (štěpení) vývojových
linií, kdy jeden druh mateřský se rozpadne na dva druhy dceřiné, které se dále vyvíjejí samostatně
 syngenezi, při které dochází ke spojování původně samostatných vývojových linií, které se pak mohou dále větvit
(obr.). Existují dva základní mechanismy syngeneze:
symbiogeneze - vznik nového druhu organismu integrací dvou nepříbuzných organismů, které žijí po určitou
dobu v nějaké formě symbiózy, do organismu jediného. Nejznámějším příkladem je vznik eukaryot, k němuž
došlo právě postupnou integrací zástupců několika nepříbuzných linií organismů prokaryotických.
mezidruhová hybridizace - náhodné křížení příslušníků dvou různých druhů. Na rozdíl od symbiogeneze se
může uplatnit pouze u blízce příbuzných druhů s pohlavním rozmnožováním. Jako příklad je možné uvést vznik
skokana zeleného z rodičovských druhů skokana skřehotavého a skokana krátkonohého. Tato hybridní populace
(klepton) je schopna pokračovat v existenci pouze křížením s jedinci rodičovského druhu. V poslední době se
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ukazuje, že tato forma speciace je zřejmě častější, než se předpokládalo. Předpokládá se např. při vzniku zubra,
rodu Capra (koza) nebo během speciace kozorožců.
Vznik druhů může dále zahrnovat speciaci alopatrickou a sympatrickou:
1) Alopatrická speciace (řec. allos = jiný, lat. patria = vlast) - nový druh vzniká postupným vývojem mimo přímý
kontakt s druhem mateřským. Jestliže například vznikne geograficky izolovaná populace, která se odštěpila od
populace mateřské a bude dostatečně dlouho reprodukčně izolovaná, budou se u ní hromadit genetické změny,
které povedou k rozrůznění populací.
a) Alopatrická vikariantní (lat. vicarius = zastupující, náhradní) - původně jednotná populace se rozděluje
nějakou nově vzniklou bariérou (zdvih pohoří, vznik ostrova) na dvě populace, které se časem geneticky i
fenotypově rozrůzní (např. dvojice příbuzných druhů ptáků s výskytem západně a východně od And, vznik
endemické fauny Madagaskaru odděleného od Afriky).
b) Peripatrická (tzv. efekt zakladatele) - z mateřské populace se oddělí jen malá subpopulace, která dá posléze
z důvodu výskytu v odlišných ekologických podmínkách a následné adaptaci vzniknout novému druhu.
Klasickým příkladem jsou galapážské "Darwinovy pěnkavy", jejichž předek (hejno nebo pouhý pár) byl na
Galapágy zavát větry z jihoamerické pevniny a expanzí po souostroví postupně vzniklo 13 nových druhů.
2) Sympatrická (též nealopatrická) speciace (řec. syn-, sym- = s, společně) - nový druh se formuje na stejném
území, na kterém se vyskytuje druh mateřský (např. vznik stovek druhů ryb cichlid ze společného předka
obsazováním různých nik v africkém jezeře Malawi, naše druhy rákosníků obsazující různé niky, přesun parazita
na jiného hostitele a následná speciace v důsledku přizpůsobení na nový hostitelský organismus).
3) Parapatrická speciace – představuje přechodný článek mezi alopatrickou a sympatrickou speciací.

A

B

B

C

D

C
Obr. Klasifikace geografických speciací (Flegr
2005): A – sympatrická, B – parapatrická, C –
alopatrická vikariantní, D – peripatrická

Obr. Speciace: A – anageneze, B – kladogeneze,
C – syngeneze

9.3.2.

A

Makroevoluce

Makroevoluce je spojena s většími evolučními změnami probíhajícími v dlouhém časovém úseku. Zahrnuje vznik
a evoluci vyšších taxonů než je druh (např. na úrovni čeledi, třídy, kmene) a evoluci novinek (apomorfií), které tyto
taxony charakterizují. Ukazuje se, že dříve nevysvětlitelné zásadní změny tělního plánu např. při vzniku nových kmenů
živočichů mohou vznikat mutacemi homeotických genů.
Každý živočišný druh dospěl do své podoby dlouhodobou vývojovou cestou. Tomuto vývoji z původních
společných předků do dnešních forem říkáme fylogeneze (lat. phylum = kmen, genesis = vznik), doslova tedy kmenový
vývoj. Osud vývojových linií může být různorodý. Linie mohou dlouhodobě setrvávat v klidu beze změn (viz dále).
Další možností je štěpení linie do velkého počtu druhů během krátkého úseku – adaptivní radiace (lat. radius =
paprsek) resp. divergence. Klasickým příkladem jsou opět "Darwinovy pěnkavy". Může docházet i k úpadku a
v konečném důsledku extinkci vývojové linie.
Velký význam v evoluci hraje preadaptace. Preadaptace je vznik vlastnosti předtím, než vznikla nebo se uplatnila
její současná adaptivní funkce. Podstatné je, že preadaptace vzniká náhodně a v počáteční fázi není vystavena adaptivní
selekci. Příkladem velmi významné preadaptace je kutikula primitivních vodních členovců. Hlavní funkcí kutikuly je
v tomto případě tvorba vnějšího skeletu pro úpon svalů a tím umožnění efektivnějšího pohybu. Současně však tato
kutikula umožňuje po drobných úpravách omezit vysychání organismu – to je vlastnost, která se ovšem ve vodním
prostředí neuplatnila a k jejímu využití a zdokonalení došlo následně až v souvislosti s přechodem k suchozemskému
způsobu života. Dalším příkladem může být peří u předků ptáků, které původně plnilo různé funkce (sociální
signalizace, detoxikace, péče o potomstvo, termoregulace), ale bylo zároveň vhodnou preadaptací k letu.
Velmi účinným mechanismem evoluce je vznik tzv. klíčové inovace, která svým nositelům umožní obsadit novou
adaptivní zónu, tj. využít určitý soubor nik, které jim do té doby nebyly přístupné. Velmi často se uplatňuje tzv. efekt
pána hory. Jakmile je nějaká ekologická nika obsazena určitým druhem, nemůže být tento druh jednoduše vytěsněn
druhem, který sem pronikl později. Výhodou „pána hory“ je jeho početní převaha nad druhem novým a momentálně
lepší přizpůsobení lokálním podmínkám.
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ROVNOVÁHY

Obr. Teorie přerušovaných rovnováh

Darwin opakovaně zdůrazňoval, že evoluce je ve své podstatě
gradualistická, postupuje střídavě menší nebo větší rychlostí díky
postupné kumulaci drobných evolučních změn. Na základě této
teorie se předpokládalo, že k většině evolučních změn dochází
kdykoliv během existence druhu. Naproti tomu negradualistické –
punkcionalistické pojetí evoluce pracuje s teorií přerušovaných
rovnováh, která vyzdvihuje skutečnost, že období, ve kterém
probíhá speciace, tvoří jen malý zlomek doby existence druhu.
Podle této teorie druh velmi rychle vznikl, nabyl svého
charakteristického fenotypu a pak se již po dobu své další
existence téměř neměnil (obr.). V tomto případě hovoříme
o stazigenezi. Důkazem této dočasné evoluční stagnace jsou mj.
„živoucí fosílie“ (např. latimérie nebo haterie). Periody intenzivní
evoluční aktivity trvající řádově desetitisíce až statisíce let jsou tak
střídány stagnací v trvání mnoha milionů let.

9.3.3.
Koevoluce
Koevoluce je vzájemná evoluce organismů v těsné evoluční interakci. Koevoluce se řídí vlastními zákonitostmi
a v jejím průběhu dochází k řadě jevů, s nimiž se jinak v přírodě nesetkáváme. Koevoluce se velmi často vyskytuje
u dvojice dravec-kořist, hostitel-parazit, rostlina-opylovač, u symbiotických druhů, komenzálů, při napodobování
různých vzorů (např. za účelem splynutí s okolím - mimikry).
Příkladem, jehož si povšiml už Darwin na Galapágách, je potravní vztah mezi želvami sloními a opunciemi. Na
ostrovech, kde opuncie unikaly okusu želvami zvýšeným vzrůstem, došlo u želv k prodlužování krku a nadzvedávání
přední části krunýře. V některých případech je koevoluce dvou druhů těsně provázána a v jejím průběhu vznikají u obou
druhů specifická přizpůsobení podmínkám koexistence těchto druhů. Například některé druhy mravenců jsou zcela
potravně závislé na medovici vylučované určitým druhem mšic, přičemž tyto mšice jsou závislé na pomoci mravenců
při obraně proti nepřátelům nebo na transportu z jedné napadené rostliny na druhou.

Dravec - kořist
V přírodě se setkáváme pouze s těmi druhy, které se dokázaly vyrovnat se skutečností, že se jejich prostředí neustále
mění. Musí mít schopnost vlastní evoluce, prostřednictvím které dokáží účelně reagovat na změny prostředí, především
na nové evoluční přizpůsobení druhů, s nimiž interagují. Jakmile některý druh nedokáže udržet dostatečné tempo, je
eliminován. Příslušný jev popisuje tzv. princip Červené královny, který byl pojmenován podle postavy z knihy
Lewise Carrolla „Alenka v kraji za zrcadlem“, jež říká, že „je nutné běžet maximální možnou rychlostí, abychom se
alespoň udrželi na místě“. Z tohoto principu například vyplývá, že v přírodě nemohou existovat druhy, které by omezily
svou mutační rychlost na nulu. Příkladem tohoto principu jsou tzv. „závody ve zbrojení“ mezi predátorem a jeho
kořistí, parazitem a hostitelem, dvěma druhy soupeřícími o využívání určitého zdroje nebo majícími společného
predátora. U určitého druhu vzniká evoluční novinka, která zvyšuje jeho zdatnost na úkor příslušníků jiného druhu,
a proto se v populaci tohoto druhu postupně rozšíří. Příkladem je vznik silnějších čelistních svalů u dravé ryby, které jí
umožní snadněji prolomit schránku plže. Takto vznikne u plže selekční tlak na vytváření pevnějších schránek, který
naopak vyvolá selekční tlak na dravou rybu vedoucí ke vzniku vhodné protistrategie, jež umožní tyto pevnější schránky
rozbíjet. Jiným příkladem koevoluce predátora a jeho kořisti je případ amerického mloka Taricha granulosa a jeho
predátora užovky proužkované (Thamnophis sirtalis). Mloci během evoluce produkovali ve stále větší míře neurotoxin,
který je chrání před většinou predátorů. Užovka si postupně vyvinula rezistenci k tomuto jedu řadou genetických
mutací. Vztah mezi těmito dvěma druhy je „závodem ve zbrojení“ vedoucím k extrémní toxicitě mloka a k extrémní
odolnosti užovky k tomuto toxinu.

Hostitel - parazit
Zatímco vztah dravec a kořist je výhradně antagonistický, parazit potřebuje živého hostitele jako své životní
prostředí a má tedy do určité míry zájmy shodné se zájmy hostitelského organismu. Schopnost proniknout
do hostitelského organismu, překonat systémy specifické imunitní obrany hostitele a využívat ho jako životní prostředí
a zdroj živin vyžaduje maximální evoluční přizpůsobení parazita hostiteli.
Rychlost evoluce parazita je zpravidla větší než rychlost evoluce jeho hostitele. Zároveň hostitelský organismus
na toto přizpůsobení parazita rovněž evolučně reaguje, tudíž evoluce dvojice parazit-hostitel má charakter koevoluce.
Stejně jako při evoluci dravec-kořist se i zde setkáváme s velmi intenzivními „závody ve zbrojení“. Evoluce parazita
probíhá rychle, parazit produkuje početné potomstvo a má mnohonásobně kratší generační dobu ve srovnání
s hostitelem. Dalším vysvětlením rychlé evoluce parazita je velmi intenzivní selekční tlak ze strany hostitele, kterému je
parazit systematicky vystaven. Pro některé parazitické mikroorganismy jsou charakteristické tzv. molekulární mimikry,
kdy parazit přizpůsobuje strukturu svých makromolekul struktuře příslušných makromolekul hostitelského organismu.

Rostlina - opylovač
Mezi kolibříky a ornitogamními rostlinami (= rostliny opylované ptáky) se vytvořil vztah mutualismu (symbiózy).
Pro ornitogamní rostliny je charakteristické nápadné zbarvení květů a dostatek nektaru s vysokým obsahem cukru,
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zatímco vůně zpravidla chybí. Vztah je výhodný i pro rostlinu, jelikož kolibřík během získávání nektaru zároveň
přenáší pyl z květu na květ.

Mimetismus
Vývoj mimetických jevů (též mimeze, mimikry) je jedním z druhů koevoluce, který je charakteristický
napodobováním vzhledu (včetně chování) příslušníků cizího, často zcela nepříbuzného druhu. Mimetickým vzorem
přitom bývají nebezpečné nebo alespoň nejedlé druhy. Rozlišujeme Batesovské a Müllerovské mimikry. Cílem
Batesovských mimikry je chránit daného nositele před predátory, kdy jinak neškodný organismus přejímá barevné
výstražné znaky jiných, nebezpečných (jedovatých) organismů. Např. pestřenky (dvoukřídlí) napodobují svým
vzhledem vosy, včely a čmeláky. V případě müllerovských mimikry jeden nebezpečný či nejedlý druh napodobuje jiný
nebezpečný druh proto, aby se jejich společný predátor naučil toto zbarvení lépe rozeznávat. Tím se zvyšuje
pravděpodobnost přežití obou lovených druhů (např. neotropičtí motýli rodu Heliconius).

9.4. Člověk jako zdroj evolučních změn
V současnosti se rozhodujícím faktorem v evoluci organismů stal člověk, který svou činností radikálně mění celou
biosféru. Činnosti člověka jako možného zdroje evolučních změn můžeme rozdělit do následujících kategorií:
1) rychlá změna globálních parametrů biosféry a geosféry, jejichž důsledkem je změna kritérií na výhodné
a nevýhodné fenotypy (genotypy)
2) změna genetické variability v důsledku zavádění nových genotoxinů (mutagenů)
3) přímý zásah do genomu organismů (tzv. geneticky modifikované organismy)
4) nebezpečí nukleární energie, která může při masivním uvolnění vyvolat celkové změny v organizovanosti živých
soustav a extinkci v globálním měřítku
Zatímco dnešní lidstvo se do značné míry vymklo působení přírodního výběru, člověk již po tisíciletí přetváří
umělou selekcí užitkové rostliny a zvířata. Člověk mimoděk mění kritéria pro výhodnost nebo nevýhodnost určitých
vlastností a umožňuje tak uplatnění některých druhů (zejména synantropních) na úkor jiných (kulturofobních). Např. již
v dávné minulosti kácení lesů prvními zemědělci podpořilo expanzi stepních druhů do naší jinak zalesněné krajiny.
Postupem času ovšem novodobé změny ve způsobech hospodaření postihly i tyto druhy, takže mnohé opět téměř
vymizely (drop, sysel, koroptev, křepelka). Někteří ptáci se adaptovali ke hnízdění na budovách a prakticky přestali
hnízdit původním způsobem ve skalách a stromových dutinách (vlaštovky, jiřičky, rorýsi, některé sovy); mnohé tyto
druhy však dnes rapidně mizí v souvislosti s aktuálními změnami (úbytek klasických stájí, zateplování panelových
domů, uzavírání vletových otvorů, renovace selských stavení). Kácení deštných pralesů má za následek šíření některých
savanových druhů, vysazování monokultur podporuje šíření "škůdců", introdukce nepůvodních druhů je vystavuje
novým podmínkám prostředí. Působení člověka je však zatím poměrně krátkodobé a setrvává tak na úrovni
mikroevoluce. Většina druhů živočichů z činnosti člověka rozhodně neprofituje. Dnešní fragmentace ekosystémů by
svým izolačním efektem teoreticky mohla napomáhat mikroevoluci a ve velmi dlouhodobém horizontu i speciaci, ve
skutečnosti ovšem téměř vždy rychle vede k pravému opaku, tj. k degradaci a zániku biotopů, mizení druhů,
nenávratným extinkcím a globálním ztrátám biodiverzity.
Závěrem je třeba připomenout, že vžitá představa evoluce jako vzestupné, stále se zdokonalující linie resp. "stromu
života" na vrcholu s člověkem jakožto pánem tvorstva a vládcem přírody byla snad aktuální za časů E. Haeckela
v 19. stol. Naopak, mnohé evoluční linie jsou daleko diverzifikovanější, stabilnější a ekologicky významnější než
primáti. Moderní názor na evoluci je takový, že nemá účel a nesměřuje k žádnému předurčenému cíli. Prokazatelný je
pouze trend k divergenci a ke zvyšování organizovanosti živých soustav. Není na místě ani dělení živočichů na "nižší" a
"vyšší". Živočichové resp. jejich vlastnosti jsou buď primitivní (tj. původnější), nebo více odvozené (tj. anageneticky
bližší společnému předku nebo od něj vzdálenější); primitivní přitom není totéž co bazální (tj. kladogeneticky bližší
společnému předku). Všechny dnes žijící druhy jsou od svého společného předka stejně vzdálené.

10. DOMESTIKACE A DOMÁCÍ ZVÍŘATA
10.1. Domestikace
Zvířata člověkem dlouhodobě systematicky chovaná a záměrně za určitým cílem přetvářená (šlechtěná) se označují
jako domestikovaná zvířata. Tato zvířata během mnohých generací držených v zajetí prošla od svých původních
divokých předků procesem domestikace (zdomácnění) do forem, které se v přírodě nevyskytují. Domestikace byla
jedním z rozhodujících kroků ve vývoji lidské civilizace a jednalo se v podstatě o velkorysý genetický experiment.
Případná absence předků klíčových druhů domácích zvířat (např. tura a koně v Americe) znamenala významný
handicap pro rozvoj příslušné civilizace.
Proces domestikace představuje mikroevoluci v umělých, člověkem kontrolovaných podmínkách. Umělý výběr
(selekce) s cílem vyšlechtit a stabilizovat požadované znaky a vlastnosti nese tedy podobné rysy jako přírodní výběr v
evolučním procesu probíhajícím v přírodních podmínkách. Z hlediska selekce jde při domestikaci o 3 základní procesy:
1) odstranění nebo oslabení přírodních selekčních faktorů (predace, nedostatek potravy)
2) intenzivní umělá selekce znaků preferovaných člověkem
3) přírodní selekce působící i v zajetí, vedoucí k adaptaci
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Kritériem pro označení určitého druhu za domestikované zvíře je i geneticky fixovaná krotkost (ochočenost)
umožňující manipulaci a především kontrola jeho reprodukce člověkem, což je předpokladem cílevědomé šlechtitelské
práce. Zvířata zoologických zahrad, byť jsou chována po generace v zajetí, jsou ochočená a někdy se u nich i projevují
určité rysy domestikace (např. hroznýš královský), za domestikovaná obecně nepovažujeme. Jako domácí zvířata
označujeme ta, u nichž proces domestikace probíhal velmi dlouho a pokročil nejdále. Obvykle sem nepočítáme většinu
kožešinových a laboratorních zvířat ani mnohé druhy chované ze záliby, neboť tato zvířata se chovají teprve od 19.
nebo 20. stol. Tato kategorizace je ovšem do značné míry nejednoznačná. Např. kočka bývá vždy řazena mezi domácí
zvířata, nicméně po většinu koexistence s člověkem lidé příliš nezasahovali do její reprodukce a cílevědomé vytváření
většiny plemen trvá jen asi 150 let. Podobně je tomu i u většiny plemen psa, prasete a řady dalších druhů. Naproti tomu
slon indický právě z důvodu, že není rozmnožován v zajetí, k domestikovaným zvířatům řazen není. Domestikaci lze
rozčlenit do více fází; je třeba na ni nahlížet jako na neukončený proces, který pokračuje dodnes (např. právě u koček).
Nejvíce to ovšem platí zejména o výše zmíněných kožešinových a laboratorních zvířatech. Stupeň domestikačních
změn tedy může být různý a některé druhy nebo plemena domácích zvířat již nejsou schopna samostatné existence
v přírodě. Jiná domácí zvířata mohou snadno zdivočet a vytváří tzv. ferální (zdivočelé) populace (lat. ferus = divoký).
Počátky domestikace většiny hospodářsky významných druhů savců se uvádějí obvykle v rozmezí 11-4 tis. let př. n.
l., u ptáků o něco později, 6 (8) - 3 tis. let př. n. l. Savci byli postupně domestikováni v pořadí pes, koza a ovce, prase,
tur, kočka, osel, kůň. Počátky domestikace savců se překrývají se začátkem tzv. neolitické zemědělské revoluce, kdy
původně kočovní lovci a sběrači na Blízkém východě přecházeli před 11 tis. lety (tj. na přelomu pleistocénu a holocénu
resp. na konci poslední doby ledové) v souvislosti se změnou klimatu k usedlému zemědělství. Z molekulárních analýz
nicméně vyplývá, že k oddělení vývojových linií současných domácích a odpovídajících druhů divokých zvířat
docházelo mnohem dříve, než odpovídá zooarcheologickým nálezům, řádově před mnoha desítkami až stovkami tisíc
let. Důvodem této diskrepance je přirozené oddělení těchto vývojových linií ještě před domestikací nebo i nepřesnost
"molekulárních hodin" při aplikaci na poměrně nedávnou minulost. Předpokladem zdomácnění zvířat v dané oblasti byl
určitý stupeň kulturní vyspělosti lidí a výskyt vhodného divokého předka. Taková oblast se označuje jako domestikační
centrum. Z našeho evropského hlediska nejvýznamnějším domestikačním centrem byla oblast tzv. úrodného
půlměsíce na Blízkém východě. Označuje se tak území obloukovitého tvaru táhnoucí se od dnešního Izraele a Libanonu
přes Sýrii, jihovýchodní Turecko do Iráku a Íránu (obvykle sem nebývá zahrnován Egypt). V tomto regionu, a to
převážně na jihovýchodě dnešního Turecka (Anatolie), se přirozeně vyskytovaly a byly zdomácněny 4 hospodářsky
významné druhy savců: ovce, koza, tur a prase. Blízký východ se následně stal kolébkou vyspělých starověkých
civilizací. Z tohoto centra se zdomácnělá zvířata šířila na západ Středomořím prostřednictvím expanze neolitických
zemědělců, kteří si na své výpravy brali plodiny i domácí zvířata. Jejich prvním cílem byl Kypr; kolem r. 5 tis. př. n. l.
dosáhli Iberského poloostrova. Na ostrovech přitom přímo či nepřímo vyhubili původní faunu (endemičtí sloni, hroši
aj.) a nahradili ji introdukovanými druhy.
Významná centra domestikace byla i v Číně a v povodí Indu (dnešní Pákistán), kde rovněž vznikly vyspělé
civilizace. Molekulárně genetické studie z poslední doby ukazují, že domestikačních událostí i center bylo více, než se
tradičně uvádí - tak např. k domestikaci prasat došlo nejméně 7x nezávisle na sobě na různých místech Eurasie
a podobně tomu bylo např. i u koz. V podstatě lze říci, že čím více jedinců z různých oblastí je zkoumáno, tím více je
odhaleno zakladatelských linií a opakovaných domestikací. Nejvyšší genetická variabilita bývá v domestikačních
centrech a s rostoucí vzdáleností od nich klesá. Nejvíce domácích zvířat má původ v Asii, naproti tomu v Austrálii
nebylo zdomácněno žádné, ačkoli tam lidé žijí přes 50 tis. let. Někdy, zejména v počáteční fázi domestikace, zřejmě šlo
o spontánní proces připojení se k člověku dobrovolně (autodomestikace, samovolná domestikace - pes, kočka, holub).
K jiným druhům se spíše připojil člověk (sob) a některé bylo třeba chytat a pracně krotit (kůň, pratur, osel).
Z domácích zvířat přinášejí hospodářská zvířata konkrétní užitek (tradičně např. tur, ovce, prase, kůň, ale také
včela medonosná nebo bourec morušový). Pro výzkumné a experimentální účely se používají laboratorní zvířata.
Řada druhů zvířat dnes plní funkci okrasnou a tzv. zvířata chovaná ze záliby neboli domácí mazlíčci (angl. pets)
pomáhají člověku naplňovat jeho sociální potřebu po kontaktu s živými tvory. Některá domácí zvířata mají funkci
sportovní, jiná náboženskou – kultovní. Jednotlivé druhy domácích zvířat mohou spadat i do více těchto kategorií.
Všeobecná adaptace na zajetí a domestikaci vede k charakteristickým změnám fenotypu:
1) Vnější morfologické změny - zmenšení tělesných rozměrů, různá velikost (časté trpasličí nebo gigantické formy)
a proporcionalita těla, poloha a velikost ušních boltců (klopené uši), kvalita srsti (zvlnění), proměnlivost ve
zbarvení, strakaté zbarvení, těžší a méně odolná kostra než u divokých předků, slabší vývin chrupu, rohů,
zkrácení obličejové části lebky, zkrácení končetin, úbytek obratlů, zkrácení nebo stočení ocasu, zkrácení střeva,
zmenšení srdce, zmenšení mozku a následně i jeho výkonnosti. Jako vedlejší efekt se často fixují albinotické
alely.
2) Fyziologické, zejména reprodukční změny - snížení funkce smyslových orgánů, větší rozmnožovací schopnost,
monoestrická zvířata se stávají di- nebo polyestrickými, prodlužuje se laktace, u ptáků se zvyšuje snáška vajec
3) Vývojové změny - urychluje se pohlavní dospívání
4) Behaviorální změny - ztráta plachosti, vymizení řady instinktů, z nočních se stávají denní zvířata, zvýšení
sociability
Průkopnické vědecké studie týkající se rozdílů mezi domácími a divokými zvířaty a srovnání umělého a přírodního
výběru provedl již v 19. stol. Ch. Darwin. Rozsáhlé experimenty prováděné na Sibiři po dobu 40 let na 45 tis. stříbrných
lišek ukázaly, že selekce na jedinou vlastnost (v daném případě krotkost resp. eliminace agresivních jedinců),
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automaticky vedla ke vzniku řady dalších vlastností typických pro domestikovaná zvířata, na něž selekce vůbec nebyla
zaměřena. Zdá se, že za příslušné vlastnosti odpovídá relativně malý počet genů a že jde o zásahy na úrovni regulace
genové exprese, přičemž významnou roli hraje endokrinní systém, např. hormony štítné žlázy. Významným
mechanismem je zde pedomorfóza (neotenie), tj. přetrvávání juvenilních vlastností do dospělosti. Ta se ostatně
významně uplatnila i v evoluci člověka, na niž lze nahlížet jako na určitou obdobu domestikace. S chovem v zajetí se
evidentně začínalo u mláďat, neboť jedince odchycené v dospělosti lze jen stěží ochočit. Kandidáty na domestikaci byla
především zvířata s určitými výhodnými vlastnostmi a předpoklady (preadaptace k domestikaci). Sem patří např. život
v societách (stádo, smečka) a z toho vyplývající vrozené sociální chování, např. stádový pud a respektování sociální
hierarchie. Výhodou je i existence imprintingu, absence vyhraněné potravní specializace (výhodou je všežravost nebo
býložravost oproti masožravosti) apod. Z tohoto hlediska by se ovšem např. kočka teoreticky jevila jako značně
neperspektivní kandidát, neboť je samotářským a teritoriálním zvířetem a striktním masožravcem - přesto byla
domestikována jako jedno z prvních zvířat.
Je zajímavé, že u ferálních populací některých domácích zvířat pozorujeme rychlý návrat (během určitého počtu
generací) k původnímu zbarvení divokého předka (např. holubi, prasata). Pozoruhodný je i jev, že ferální populace
koček jako původně samotářského druhu mají tendenci žít v societách.
Běžně se hovoří o druzích domácích zvířat, ovšem tyto "druhy" splývají (jsou konspecifické) se svými divokými
předky. Tam, kde již byly provedeny adekvátní molekulárně genetické studie, se potvrzuje názor, že jde o kategorie
nižší než druh, někdy na úrovni poddruhu (např. u velblouda dvouhrbého), obvykle však zřejmě ještě nižší (forma).
Míra fylogenetické příbuznosti zde má i praktický význam – např. při odlišování masa z prasete domácího a divokého
pomocí molekulárně biologických metod apod. Situaci komplikuje možnost, že některé druhy domácích zvířat pochází
z více než jednoho předka, jinými slovy mohou mít polyfyletický původ. V příbuzenstvu domácích zvířat totiž
zpravidla najdeme více druhů téhož rodu, které mohou vzájemným křížením dávat více či méně plodné potomstvo
(např. pes, vlk, kojot a šakali). V genomu domácích zvířat se může kombinovat DNA dvou nebo i více linií divokých
předků, kteří se navíc mohou lišit podle oblastí původu. Jedna z linií však zpravidla výrazně převládá. Některá domácí
zvířata jsou odvozena z jediné subspecie (např. kočka), jiná z více poddruhů (tur, osel, prase aj.) a výjimečně z více
druhů (některé populace prasat a laboratorních myší, kur domácí) nebo i rodů (bengálská kočka, někteří kanáři). K
dodatečnému křížení s divokým předkem (introgrese genů) často docházelo ještě i po proběhlé domestikaci. V dalším
textu budou nicméně jako předkové jednotlivých domácích zvířat uváděny jen prokázané druhy s hlavním podílem. Na
druhé straně genofond recentních populací divokých předků někdy také obsahuje určitý podíl DNA od
domestikovaných forem (např. kočka divoká od kočky domácí). Nedávno bylo též prokázáno, že černé zbarvení
(melanismus) časté u vlků v lesnatých oblastech Severní Ameriky pochází z křížení s domácími psy.
Druhy domácích zvířat se dále obvykle člení na plemena. Jak již bylo naznačeno, vznik většiny plemen spadá do
nedávné doby (posledních 150-200 let). Starobylá primitivní plemena představují cennou genovou rezervu pro
zušlechťování plemen moderních; dnes jsou často ohrožena zánikem (ze 4 tis. registrovaných plemen domácích zvířat
plná třetina).

10.2. Domestikovaní savci
Předkem tura domácího (Bos taurus) byl eurasijský poddruh dnes již vyhubeného pratura neboli tura divokého
(Bos primigenius primigenius), který obýval lesy většiny Palearktidy včetně našeho území. Pratuři byli vyhubeni
člověkem poměrně nedávno, poslední jedinec uhynul v Polsku v 17. stol. K zdomácnění došlo před 9–10 tis. lety na
území dnešního jihovýchodního Turecka popř. Sýrie. Je možné, že k další domestikaci téhož poddruhu došlo
i ve východní Asii a severní Africe. Tur domácí neboli skot je často pokládán za nejvýznamnější druh domácích zvířat.
Je chován celosvětově a je nejpočetnějším velkým domácím (hospodářským) zvířetem. Jihoasijský domácí skot zebu
(Bos indicus) vznikl domestikací rovněž již vyhubeného indického poddruhu pratura (Bos primigenius namadicus).
Zebu se přizpůsobil tropickému podnebí a je dosti odolný proti některým tropickým chorobám. Vyznačuje se hrbem,
jemnou volnou kůží a má dlouhé klopené uši (termoregulace). Obyvatelé Indie vyznávající hinduismus jej považují za
posvátné zvíře. V tropech Latinské Ameriky i jiných oblastí je chován pastevním způsobem pro maso. Africká plemena
skotu jsou produktem dávného záměrného křížení krav blízkovýchodního ("taurinního") skotu a býků indického zebu.
Pro impozantní rohy jsou někdy chována v zoologických zahradách. Ve 20. stol. byly v Německu podniknuty pokusy
o zpětné vyšlechtění skotu vzhledem připomínajícího pratura (tzv. Heckův skot, podle bratří Hecků, ředitelů zoo
v Mnichově a Berlíně); dnes žije především v Holandsku a Německu na 2 tis. těchto zvířat, která se využívají
k regulované pastvě chráněných území. Ačkoli získat zpět jednou ztracenou evoluční linii takto nelze, může tento skot
být zdrojem cenného genetického materiálu primitivních plemen skotu, která byla při jeho šlechtění použita.
Předkem jaka domácího (Bos grunniens) byl jak divoký (Bos mutus) a k jeho zdomácnění došlo v Tibetu před
několika tis. lety. Jak domácí je nepostradatelný pomocník a zdroj obživy pro obyvatele asijských velehor a náhorních
plošin. V jejich extrémních podmínkách poskytuje maso, mléko, vlnu, trus a pracovní sílu (jízda, tah, přenos břemen).
Gajal (Bos frontalis) je zdomácnělou formou nejmohutnějšího tura gaura (Bos gaurus). Bali neboli balijský skot (Bos
javanicus f. domestica) je zdomácnělou formou bantenga (Bos javanicus). K jeho domestikaci došlo před několika tis.
lety, ale nikdy nebyl cíleně šlechtěn.
Předkem buvola domácího (Bubalus bubalis) je buvol arni (Bubalus arnee). Ke zdomácnění došlo v Indii a možná
ještě dříve v jižní Číně před několika tis. lety. Buvol se rozšířil do celé jižní Asie, severní Afriky a později i do jižní
Evropy (Itálie, Rumunsko) a Jižní Ameriky. V 19. st. byli buvoli dovezeni také do Austrálie, kde zdivočeli a vytváří
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velké ferální populace. Buvol domácí je především zdrojem pracovní síly (tah, jízda, přenos břemen), existují ale i
plemena pro produkci mléka (sýr mozzarella) a v Indii i pro produkci masa. Má afinitu k vodě (viz angl. název water
buffalo), proto se používá např. k práci na rýžovištích.
Předkem kozy domácí (Capra hircus) je koza bezoárová (Capra aegagrus). K domestikaci došlo před 11 tis. lety
v dnešním východním Turecku a Íránu. Ze všech domácích zvířat byla osadníky z Blízkého východu nejrychleji
rozšířena do okolních oblastí, zřejmě jako mobilní zásobárna potravy na cestách. Koza je pro svou nenáročnost
a mnohostranný užitek nazývána "krávou chudých"; ve světě se jich chová na 700 milionů. Domácí koza vytvořila
mnoho ferálních populací. Početně se ferální kozy vyskytují např. na středomořských ostrovech, Novém Zélandu,
v Austrálii a na Galapážských ostrovech, kde způsobují vážné ekologické problémy. Kozy vyškubávají vegetaci
i s kořínky a za listím lezou až do korun menších stromů, což přispělo k devastaci krajiny např. ve Středomoří.
Předkem ovce domácí (Ovis aries) je nejspíše ovce kruhorohá (Ovis orientalis), dosud přežívající v Přední Asii.
Nejstarší nálezy zdomácnělých ovcí pocházejí z východního Turecka a Íránu z doby před 11 tis. lety. Od konce 18. stol.
docházelo k rychlému rozvoji chovu ovcí v Austrálii, na Novém Zélandu a v Jižní Americe. Dnes se na světě chová
více než 1 miliarda ovcí. Samice ovcí se označují zootechnickým termínem bahnice.
K částečnému zdomácnění severského soba (Rangifer tarandus) došlo před několika tis. lety. Dnes se extenzivně
chovají především v Rusku, méně ve Skandinávii a Severní Americe, zejména na Aljašce. Tam se ovšem chovají sobi
získaní ze Sibiře; kanadský poddruh sob karibu (Rangifer tarandus caribou) domestikován nebyl. Domácí sobi se od
divokých liší jen nepatrně. Sobi slouží jako jízdní i tažné zvíře, poskytují mléko, maso, srst a paroží. Sobi v závislosti
na rozdílné dostupnosti potravy v létě a zimě migrují a pastevci stáda následují.
Velbloud jednohrbý neboli dromedár (Camelus dromedarius) byl zdomácněn patrně před více než 5 tis. lety
v Arábii; do Afriky se dostal až o několik tisíc let později. Jeho předkem mohl být vyhynulý velbloud Camelus thomasi.
Velbloud jednohrbý je domácím zvířetem kočovných národů v oblastech, kde se nedá použít kůň. Jeho úkolem bylo
hlavně převážet náklady a jezdce v karavanách. Dovede pracovat v horku, vydrží dlouho bez vody a vystačí i s velmi
nekvalitní rostlinnou potravou. Velbloudi jednohrbí se dnes chovají v pouštích od Sahary přes Arábii až po západ Indie,
a to především pro maso. V Austrálii žije jejich početná ferální populace.
Předkem domácího velblouda dvouhrbého neboli drabaře (Camelus bactrianus) je divoký velbloud dvouhrbý
(Camelus ferus), jehož poslední zbytky dnes žijí v pouštních oblastech Číny. Ke zdomácnění došlo o něco později než u
dromedára v oblasti mezi Íránem a Čínou. Předkem domestikovaných velbloudů však byl jiný, v přírodě již dávno
zaniklý poddruh než ten, k němuž náleží dnešní divoká populace. Drabaři se chovají v Asii od Turecka po Mongolsko
a Čínu, tj. severovýchodně od oblasti, kde je využíván dromedár.
Lama krotká (Lama glama) je odvozena od volně žijící lamy guanako (Lama guanicoe). Chová se na náhorních
planinách a svazích jihoamerických And. K jejímu zdomácnění došlo zřejmě v Peru před mnoha tis. lety. Využívá se
jako soumar, chová se i pro maso, kůži a vlnu. V současné době se chov lam mimo jejich původní vlast velmi rozšířil,
např. v USA. Nově se používají i k hlídání ovcí a koz na pastvě před predátory (kojoti aj.). Předkem alpaky (Vicugna
pacos) je vikuňa (Vicugna vicugna). Byla zdomácněna před 6-7 tis. lety v Peru pro kvalitní měkkou vlnu podobnou
jemností prachovému peří.
Předkem prasete domácího (Sus domesticus) je prase divoké (Sus scrofa). Ke zdomácnění zřejmě 5 poddruhů
došlo v mnoha domestikačních centrech. První bylo v dnešním východním Turecku, kde prasata se známkami počínající
domestikace žila již před více než 10 tis. lety. Prasata zřejmě vyhledávala blízkost trvalých lidských sídel, kde se
přiživovala na odpadcích nebo sem byla lákána přikrmováním. Ochočit divoké prase je velmi snadné, protože
několikadenní sele si snadno zvykne na adoptivní rodiče a v dospělosti je vytrvale provází. Zdomácnělá prasata se s
neolitickými zemědělci rozšířila z Blízkého východu do řady míst Evropy, kde poté vznikala druhotná domestikační
centra, v nichž byla zdomácňována místní prasata divoká (např. před více než 5 tis. lety ve Francii, v Itálii aj.). Prasata
původem z Blízkého východu v Evropě následně rychle vymizela a evropská prasata dokonce později na Blízkém
východě postupně vytlačila zdejší autochtonně domestikovaná prasata. Nezávisle byla prasata domestikována z jiného
poddruhu ve východní Asii, a to nejméně 2x - v povodí Mekongu v Zadní Indii a v povodí řeky Jang-c´-ťiang v Číně.
Tato prasata pak s sebou braly migrující národy postupně pronikající na ostrovy jihovýchodní Asie a Tichomoří. Kromě
prasat domácích osadníci přiváželi i prase celebeské (S. celebensis), domestikované na ostrově Sulawesi a hybridizující
v některých oblastech s prasaty domácími. Východoasijská prasata byla od 18. stol. používána k zušlechťování prasat v
Anglii, takže jejich DNA nacházíme i u moderních evropských plemen. Kromě Antarktidy byla prasata člověkem
vysazena na všech kontinentech. Do Ameriky byla dovezena teprve v novověku Španěly. V některých oblastech světa
domácí prasata zdivočela a tvoří životaschopné ferální populace přinášející zkázu zejména ostrovní endemické flóře a
fauně. Ferální populace prasat se vyskytují např. v Americe, v Austrálii a na Novém Zélandu.
Za předka koně domácího (Equus caballus) je pokládán tarpan (Equus ferus). Z nových studií vyplývá, že recentní
kůň Převalského neboli kertak či kertag (Equus ferus przewalskii), se na vzniku koně domácího nepodílel. K
opakovaným domestikacím zřejmě docházelo v Eurasii od Iberského poloostrova po Čínu. Mateřské linie, z nichž
odvozujeme dnešní koně, byly velmi četné a různorodé, odrážející rozmanitost populací tarpanů napříč Eurasií, kdežto
otcovské linie jsou mnohem méně početné. Nedávno byly objeveny nejstarší doklady domestikace koní z doby před 5,5
tis. lety v Kazachstánu. Tarpan byl v Evropě bohužel člověkem vyhuben; poslední jedinci žili ve východní Evropě
koncem 19. stol. Později byla vyvinuta snaha o zpětné vyšlechtění koně s habitem odpovídajícím tarpanovi, především
v Polsku (konik) a v Německu (tzv. Heckův kůň, podle bratří Hecků, ředitelů zoo v Mnichově a Berlíně). Kůň byl již
v paleolitu ve velkém rozsahu loven pro maso a po domestikaci jako základní dopravní a válečný prostředek po tisíciletí
ovlivňoval dějiny celých národů. V Severní Americe, kde se koně během miliónů let vyvíjeli a odkud později přešli do
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Eurasie, divocí koně zanikli spolu s další megafaunou koncem doby ledové; nejspíše je vyhubili lidé. Teprve v 16. st.
byli koně z Evropy dovezeni do Ameriky a později do Austrálie. Zde zdivočeli a vytvořili velké ferální populace,
z nichž nejpočetnější jsou tzv. brumbies v Austrálii a nejznámější mustangové v Severní Americe. Nauka o koních se
nazývá hippologie (z řec. hippos = kůň).
Osel domácí (Equus asinus) je potomkem osla afrického (Equus africanus). Domestikace osla núbijského
(E. africanus africanus) začala v Súdánu; v oblasti tzv. Afrického rohu byl domestikován osel somálský
(E. a. somaliensis) nebo jiný, dnes vyhynulý poddruh. Potomci obou poddruhů se křížili. V Egyptě byly nalezeny téměř
7 tis. let staré kostry s deformacemi páteře svědčící pro postupný a pomalý domestikační proces a nošení břemen. Osli
se používají hlavně jako soumaři (tj. k nošení nákladů), k tahu a jízdě. Na jihozápadě USA a v Austrálii žijí i ferální
populace oslů.
Člověk využívá také neplodné mezidruhové křížence koní a oslů, kteří se vzhledem více podobají svému předku po
mateřské linii. Mula je potomek koňské klisny a oslího hřebce. Je to mnohem běžnější kříženec, který vzhledem
připomíná drobnějšího koně a využívá se především jako soumar v horském terénu. Po oslovi má dlouhé uši, kratší
nohy a spíše oslí ocas. Muly jsou velmi silné, vytrvalé, ovladatelné a spolehlivé. Mezek jako potomek oslice
a koňského hřebce se vyskytuje méně často, neboť pro svou příslovečnou paličatost a menší sílu nedosáhl větší obliby.
Mezci jsou drobnější a připomínají více osla než muly.
Pes domácí (Canis familiaris) byl prvním domestikovaným zvířetem, a to ještě lovci a sběrači před neolitickou
revolucí a přechodem k zemědělství. Předkem psa je vlk obecný (Canis lupus). Paradoxně původ "nejlepšího přítele
člověka" je dodnes stále nejasný. K domestikaci docházelo již v paleolitu, jak dokládají nálezy psích koster z Evropy
staré přes 30 tis. let. Tito psi však později vymizeli a nijak se nepodíleli na vzniku současných plemen psů. Podle
nejnovějších molekulárně genetických studií pochází dnešní psi z vlků domestikovaných na Blízkém východě zhruba
před 15 tis. lety. Přinejmenším v nejstarším období šlo zřejmě o proces autodomestikace. Lze si představit, že vlci
následovali skupiny kočovných lovců a přiživovali se zbytky jejich kořisti, případně dohledávali poraněnou a uniklou
kořist. Na člověka habituovaní nebo ochočení vlci mohli být využíváni k varování tábořících lidí před nočními vetřelci.
Psi byli nepochybně lidmi také konzumováni, jako tomu bylo u severoamerických indiánů a dosud se tak běžně děje
např. ve východní Asii. Významnou roli v procesu domestikace hrála substituce chybějícího vůdce vlčí smečky (α
jedinec) člověkem. V Americe vlk domestikován nikdy nebyl; psy sem s sebou přivedli předkové dnešních indiánů z
Asie krátce před koncem poslední doby ledové. Ferální (zdivočelé) psí populace existují na řadě míst, nejznámější je
však dingo (Canis familiaris dingo, C. lupus dingo), který pochází z domestikovaných východoasijských psů
přivezených lidmi migrujícími z Asie před 5 tis. lety (tj. až asi 50 tis. let po příchodu prvních Austrálců). Ačkoli se
genotyp různých plemen psů příliš neliší, fenotypová rozrůzněnost psů je největší ze všech domácích zvířat (přes 400
velmi rozdílných plemen). To souvisí se skutečností, že u předků dnešních psovitých šelem došlo ke značnému zvýšení
počtu tandemových repeticí ve srovnání s ostatními savci. To výrazně zvýšilo plasticitu jejich genomu a předurčilo tak
psa jako ideální objekt snadného a rychlého šlechtění na různé požadované vlastnosti. Nežádoucím průvodním jevem
však byl vznik mnoha dědičných vad. I proto byla věnována velká pozornost mapování psího genomu, neboť pes se
nabízí jako ideální modelový druh při studiu řady onemocnění člověka. Ačkoli pes má mnoho vlastností shodných s
vlkem, ve srovnání s ochočenými vlky se psi rychleji učí, lépe komunikují s člověkem a spoléhají na jeho pomoc - tyto
vlastnosti jsou tedy produktem šlechtění a lze říci, že u psa byly v tomto nejdéle trvajícím genetickém experimentu
všech dob vyšlechtěny oddanost a náklonnost k člověku.
Barevné formy lišky obecné (Vulpes vulpes) se v přírodě vyskytují hlavně v Severní Americe (Aljaška, Kanada).
Tyto lišky se staly základem pro vyšlechtění faremně chovaných stříbrných lišek. Důvodem chovu je ceněná kožešina.
Pesec (modrá liška) je chovatelský název pro lišky polární (Alopex lagopus) chované na farmách pro kožešinu.
Předkem kočky domácí (Felis catus) je poddruh kočky divoké – kočka plavá (Felis silvestris lybica) vyskytující
se na Blízkém východě a v severní Africe. K jejímu zdomácnění procesem autodomestikace (samovolné přidružení
k člověku za účelem lovu hlodavců a zrnožravých ptáků u lidských sídel) došlo na Blízkém východě (Arábie, Izrael)
před 9,5 tis. lety. Jejich využití k lovu hlodavců v sýpkách je patrně nejstarší formou biologického boje proti škůdcům.
Nejstarší zooarcheologický nález je z Kypru, kam byly kočky v rané fázi domestikace dovezeny osadníky z pevniny.
Genetické studie dokládají velmi pozvolnou domestikaci trvající tisíce let, a to spíše přírodním než umělým výběrem.
Ve starověkém Egyptě kočky platily za posvátná zvířata, což nicméně znamenalo, že byly po tisících rituálně obětovány
lámáním vazu a mumifikovány. Rovněž ve středověké Evropě prošly pohnutou historií, neboť byly pokládány za
spojence "temných sil", pronásledovány a páleny na hranici. Později byly námořníky, kteří je používali k hubení
hlodavců na lodích, rozvlečeny do celého světa. Kočka na rozdíl od psa spíše než ke svému majiteli lne k jeho obydlí,
neboť je samotářským druhem s teritoriálním chováním. Tak po milionech let evoluce ve světě bez lidí žily kočky skoro
10 tis. let vedle člověka a teprve posledních asi 150 let lze hovořit o jejich intenzivnější domestikaci (šlechtění
moderních plemen). U většiny z více než 600 milionů koček žijících na Zemi člověk dodnes nemá plnou kontrolu nad
jejich reprodukcí, proces domestikace zde není dokončen a stále probíhá. Domácí kočky si tak dodnes udržely ve vztahu
k člověku určitou autonomii a způsob života do značné míry připomínající jejich divokého předka.
Fretka (Mustela furo) vznikla domestikací tchoře tmavého (Mustela putorius). K zdomácnění došlo před několika
tis. lety v oblasti mediteránu. Původně se používaly k vyhánění divokých králíků z nor či k chytání hlodavců. Dnes se
často chovají pro zábavu.
Norek americký (Neovison vison) se chová od 19. století na farmách pro velmi ceněnou kožešinu.
Předkem králíka domácího (Oryctolagus cuniculus f. domestica) je králík divoký (Oryctolagus cuniculus),
původem z Iberského poloostrova. Do severní Afriky králíky zřejmě dovezli Féničané. Králíci byli chováni (bez
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kontroly reprodukce) starými Římany pro maso. Ve středověku byli králíci v západní Evropě extenzivně chováni za
účelem lovu pro zábavu šlechtičen. Skutečná domestikace však probíhala až ve francouzských klášterech ve středověku
a počátkem novověku.
Morče domácí (Cavia porcellus) zdomácnělo v Andách v Jižní Americe již před mnoha tis. lety. Předek morčete
není znám; přicházejí v úvahu 3 druhy rodu Cavia, nejčastěji se však uvádí morče divoké (C. aperea). Když první
Španělé dorazili do Jižní Ameriky, bylo morče běžnou součástí života indiánů, především jako potrava. Do Evropy
přivezli morče mořeplavci, což se odráží v jeho názvu v češtině i v dalších jazycích, jež v překladu obvykle znamenají
"mořské prasátko" (něm. Meerschweinchen, rus. morskaja svinka), případně "guinejské prase" (angl. guinea pig).
I latinský druhový název porcellus znamená prasátko. Dnes je morče oblíbeným domácím mazlíčkem a používá se také
jako laboratorní zvíře. Má dlouhou březost (60-70 dnů), rodí prekociální mláďata a je závislé na exogenním přísunu
vitaminu C, který si nedokáže samo syntetizovat. Žije déle než většina palearktických hlodavců.
Původ laboratorních potkanů sahá do 19. stol., kdy byly v Anglii oblíbenou lidovou zábavou soutěže teriérů v
usmrcování divokých potkanů (Rattus norvegicus). Potkani byli pro tyto účely odchytáváni a chováni a vhodní jedinci
byli prodáváni pro laboratorní experimenty. Mimo obvyklých albinotických (bílých) laboratorních potkanů se chová
řada různých forem s odlišným zbarvením a vzrůstá i jejich chov jako domácích mazlíčků. Zmínky o "laboratorních
bílých krysách" se téměř vždy vztahují k tomuto druhu. Existuje nicméně i skutečná laboratorní krysa odvozená od
krysy obecné (Rattus rattus), která je ale daleko méně rozšířená než laboratorní potkan, protože její chov je náročnější.
Divoké myši doprovázejí člověka odedávna a první zmínky o jejich chovu pocházejí ze starověkých civilizací
Středomoří. Později se jejich chovem zabývali hlavně v Číně a Japonsku, odkud je do Evropy v 19. stol. přivezli
portugalští mořeplavci. Laboratorní kmeny však byly vytvářeny z myší různé zeměpisné provenience - podílela se
především myš domácí západoevropská (Mus musculus domesticus), mnohem méně nominotypický poddruh myši
domácí (M. m. musculus), ale i japonská "M. molossinus", která je hybridem mezi M. m. musculus a M. m. castaneus.
U některých kmenů existuje i podíl myši středozemní (M. spretus). Dnes se chová několik set mutací a genetických
kmenů laboratorních myší pro laboratorní účely (asi nejvýznamnější biologický model), jako mazlíčci i jako krmení
pro chovaná exotická zvířata. Laboratorní myš byla po člověku druhým obratlovcem, u nějž byl zmapován genom.
Divoký křeček zlatý (Mesocricetus auratus) žije v pouštích Sýrie a Turecka (proto dřívější název k. syrský). Jeho
chov vychází z potomstva jediné samice. Nejprve byli křečci používáni pouze jako laboratorní zvířata, později také jako
domácí mazlíčci.

10.3. Domestikovaní ptáci
Odvození domestikovaných ptáků od divokých předků je jednoznačnější než je tomu u savců. Pozdější domestikace
oproti savcům může být jen domnělá v důsledku horšího dochování kosterního materiálu (subtilnější skelet).
Hospodářsky nejvýznamnější druhy domácích ptáků se zootechnicky označují jako drůbež, kterou dále můžeme dělit
na drůbež hrabavou a vodní. Nejvýznamnějším zástupcem hrabavé drůbeže je kur domácí (Gallus gallus f. domestica).
Jeho předkem je kur bankivský (Gallus gallus), domestikovaný jako zřejmě první domácí pták před 7-10 tis. lety.
Nové studie kladou vznik kura domácího do více domestikačních center jihovýchodní Asie (Thajsko a další oblasti
Zadní Indie, jižní Čína), přičemž na jeho vzniku se snad v menší míře podílel ještě další příbuzný druh, nejspíše kur
Sonneratův (Gallus sonneratii). V oblasti vyspělých civilizací v povodí Indu v dnešním Pákistánu se objevil až později
a rozšířil se odtud do Evropy a Afriky. Kromě produkce masa a vajec byl kur využíván k náboženským rituálům
a soubojům (místy dodnes populární kohoutí zápasy). Kur je nejen nejpočetnějším domácím ptákem, ale i domácím
zvířetem vůbec; na světě se chová kolem 20 miliard jedinců.
Předkem perličky domácí (Numida meleagris f. domestica) je africká perlička kropenatá (Numida meleagris),
která je typickým ptákem savan. Byla domestikována opakovaně z různých poddruhů a chována Egypťany, Féničany,
Řeky i Římany. Chovala se pro maso i k obětním rituálům. Portugalci v 15.-16. stol. do Evropy přivezli z tropické
západní Afriky další poddruh, který se tu od té doby chová. V některých oblastech světa jsou ferální populace.
Krocan domácí (Meleagris gallopavo f. domestica) je po pštrosech největší domácí pták. Jeho předkem je krocan
divoký (Meleagris gallopavo) ze Severní Ameriky. Nejstarší doklady domestikace krocanů jsou z Mexika z doby
kolem počátku našeho letopočtu. Po objevení Ameriky byl jejich chov zaveden i v Evropě.
Křepelky jsou nejmenšími užitkovými domácími ptáky. Křepelka japonská (Coturnix japonica) se chová pro
vejce, maso, jako okrasný pták a pokusné zvíře, mj. i v kosmickém výzkumu. Páv korunkatý (Pavo cristatus) pochází
z Indie, kde se choval již před několika tis. lety. Pro okrasu byl držen i ve starověkém Řecku a Římě, kde byl také
konzumován při hostinách. Dnes se chová jako okrasný pták v zahradách a parcích v původním zbarvení nebo
v barevných mutacích.
Husa domácí (Anser anser f. domestica) pochází z husy velké (Anser anser) chované již před nejméně 5 tis. lety na
více místech Středomoří (Přední Asie, Egypt, později Řecko a Řím). Zdomácnění usnadnil fenomén imprintingu
(vtištění) u mláďat. Husa čínská (Anser cygnoides f. domestica) zdomácněla před několika tis. lety v Číně. Samci mají
výrazný hrbol na čele. Jejím předkem je husa labutí (Anser cygnoides). V Severní Americe je polodomestikovanou
husou berneška velká (Branta canadensis); v severní Evropě se vysazuje jako pernatá zvěř. K polodomestikovaným
ptákům můžeme zařadit i labuť velkou (Cygnus olor), která byla introdukována v řadě oblastí světa.
Kachna domácí (Anas platyrhynchos f. domestica) vznikla zdomácněním kachny divoké (Anas platyrhynchos),
a to před několika tis. lety v jihovýchodní Asii a Číně, až později zřejmě i v Evropě, případně na Blízkém východě nebo
v Indii.
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Pižmovka domácí (Cairina moschata f. domestica) byla domestikována v Jižní Americe (Peru, Kolumbie)
z pižmovky velké (Cairina moschata), která obývá neotropickou oblast. Rozšířený lidový název „čínská kachna“ je
tedy zcela nevhodný a zavádějící, neboť nepatří do rodu kachna (Anas) ani nepochází z Číny. Je zajímavé, že i v jiných
evropských jazycích se u tohoto druhu objevují podobně matoucí pojmenování (moskevská, indická, berberská,
káhirská kachna). Samci jsou zřetelně mohutnější než samice a mají výrazněji vyvinuté rudé bradavičnaté lysiny na
hlavě. V domácích malochovech jsou jak ptáci téměř původního černého zbarvení s kovovým leskem, tak ptáci zčásti
nebo úplně bílí. S kachnou domácí se pižmovka sice může křížit, ale tito mezirodoví kříženci jsou neplodní. V mnoha
oblastech žijí ferální populace.
Holub domácí (Columba livia f. domestica) patří spolu s kurem k nejstarším domácím ptákům. Jeho předkem je
holub skalní (Columba livia), nevyskytující se v ČR. K jeho zdomácnění došlo zřejmě v Mezopotámii před 6,5 tis. lety,
možná ještě dříve. Když se člověk usadil a začal pěstovat obilí, holubi se začali sletovat na pole za zrajícími zrninami.
Kromě potravy (zrní) holuby k lidským sídlům zřejmě přitahovaly i stavby s vhodnými místy pro hnízdění. Nejprve se
holubi zřejmě využívali jako zdroj masa a kultovní zvíře (zasvěcení bohyni Astarté), ale již ve starověku se lidé naučili
využívat jejich orientačních schopností – „holubí pošta“. Mnohem později se začali chovat také okrasní holubi.
V mnoha městech na celém světe žijí ferální populace holubů domácích.
Hrdlička chechtavá (Streptopelia roseogrisea f. risoria) pochází z pásma Sahelu v Africe. V zajetí se chová již
několik tis. let jako okrasný pták a v poslední době se využívá i v biomedicínském výzkumu (reprodukční
endokrinologie). Mezi domestikované okrasné ptáky se někdy řadí i holoubek diamantový (Geopelia cuneata)
z Austrálie.
Kanár (Serinus canaria f. domestica) je zdomácnělou formou kanára divokého (Serinus canaria), který žije
v Makaronésii, tj. na Kanárských ostrovech, Madeiře a Azorech. Patří do čeledi pěnkavovitých (Fringillidae) a do téhož
rodu jako náš zvonohlík, s nímž se plodně kříží. Po obsazení Kanárských ostrovů Španěly byli kanáři dovezeni do
Evropy, kde se jejich chov záhy rozšířil a stali se nejoblíbenějšími okrasnými ptáky. Dnes se chová přes 400 forem, a to
především pro zpěv (zpívají pouze samci). Zatímco kanár divoký má zbarvení podobné našemu zvonohlíkovi
zahradnímu, domestikovaní ptáci mohou být zbarveni různě, nejznámější je však žlutá barva ("kanárková žluť").
Červená barva u kanárů není původní, ale vznikla přikřížením jihoamerického čížka ohnivého (Carduelis cucullata).
Kanáři se v německém pohoří Harz používali v dolech k detekci unikajících důlních plynů a později zde vznikl chov
vyhlášených zpěvných kanárů (harcký kanár). Dnes se kanáři používají i v medicínském výzkumu (neurofyziologie).
Chůvička japonská (Lonchura striata f. domestica) je domestikovanou formou panenky bronzové (Lonchura
striata) z čeledi astrildovitých. Byla vyšlechtěna v 18. stol. v Japonsku nebo v Číně a v 19. stol. dovezena do Evropy.
Vyznačuje se neobvykle silným rodičovským instinktem. Chovatelé proto chůvičky využívají jako náhradní rodiče při
odchovu jiných astrildovitých ptáků.
V současnosti se mezi domestikovaná zvířata zařazují i pštrosi resp. běžci. Důvodem chovu pštrosů je zisk
kvalitního masa, vajec, kůže a peří. Pštrosi byli chováni již ve starověku (Egypt), moderní farmové chovy vznikaly
v 19. stol. nejprve v jižní Africe, ve 20. stol. i v USA, západní Evropě a od 90. let také v ČR. Nejčastěji se chová africký
pštros dvouprstý (Struthio camelus), méně emu a nandu.

10.4. Domestikované ryby
Zařazení ryb mezi domestikovaná zvířata je sporné. Ve střední Evropě má dlouhou tradici rybníkářství, tj. chov ryb
v účelových vodních nádržích – rybnících. Existence rybníků z území ČR je doložena již v 11. st. Rozhodujícím
druhem je kapr obecný (Cyprinus carpio), kterého chovali již staří Římané. Několik set let trvající historii má chov
kaprů v Japonsku, kde byly vyšlechtěny různé jedno, dvou i tříbarevné okrasné formy kaprů. Tito tzv. koi kapři se před
nedávnem i u nás začali těšit velké oblibě.
Karas stříbřitý východoasijský neboli k. zlatý (Carassius auratus auratus), zvaný též „zlatá rybka“ byl
domestikován ve středověku v Číně. Do Evropy byl přivezen Portugalci v 17. stol. a stal se ve Francii první akvarijní
rybou. Dnes se pro okrasu chová celá řada barevných a tvarových odchylek této ryby (např. závojnatka, kometa, lví
hlava, bublinoočka).

10.5. Domestikovaný hmyz
Včela medonosná (Apis mellifera) z řádu blanokřídlých se chovala v Egyptě již před 5 tis. lety. Na rozdíl od
zbývajících 9 druhů rodu Apis vzniklého v Asii pochází tato včela zřejmě z tropické východní Afriky, odkud se rozšířila
do západní části Palerktidy až po střední Asii. Do Ameriky se dostala až se španělskými dobyvateli a dnes je díky
člověku celosvětově rozšířená. Roje včel se původně usazovaly v přirozených dutinách a včela medonosná je v nich
dodnes schopná existovat i bez pomoci člověka (ferální populace). Vytváří několik poddruhů, z nichž nejčastěji se
chovají včela italská (vlašská) (A. m. ligustica) z Apeninského poloostrova a včela kraňská (A. m. carnica) původem
z Kraňska (Slovinsko) - ta v ČR vysoce převládá. Málo se využívá nominotypická subspecie - včela tmavá (A. m.
mellifera). Na různých místech světa člověk odpradávna od místních druhů včel získával med a vosk. Až mnohem
později začal včely chovat v úlech.
Včely produkují med, vosk, "mateří kašičku" a propolis. Vedle toho jsou významnými opylovači (např. v USA
opylováním zemědělských kultur přináší užitek 19 mld. dolarů ročně). Včela medonosná je třetím druhem hmyzu se
zmapovaným genomem.
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Včela má kombinované ústní ústrojí kousací a lízavě savé. Jsou zachovány funkční mandibuly, sloužící např. ke
zpracování vosku. Na hlavě je kromě složených očí i trojice jednoduchých temenních oček. Včely vnímají především
žlutou a modrou, ale nikoli červenou barvu. Vnímají i UV paprsky a polarizované světlo, což jim umožňuje orientovat
se v terénu i při zamračené obloze. Tykadla jsou lomená. První pár nohou je opatřen hřebínkem a 3. pár je u dělnic
vybaven kartáčky a košíčky ke smetání a ukládání pylu. Přední a zadní křídla se vzájemně zaklesávají háčky, takže za
letu vytvoří jedinou létací plochu. Podle žilnatiny křídel lze určit poddruh ("plemeno") včely. V zadečku dělnic se
nachází voskotvorné žlázy. U dělnic a matek je vytvořeno žihadlo, spojené s jedovou žlázou. Matky používají žihadlo
při likvidaci sokyní v úlu. Při bodnutí člověka dělnicí se žihadlo fixované v ráně háčkem vytrhne ze zadečku
i s jedovým váčkem a včela hyne (rozdíl oproti vosám). Matky háček nemají, a proto neuhynou. Při vyjímání žihadla
nebereme váček prsty, protože tak vytlačíme zbytek jedu do rány.
Společenstvo včel (včelstvo) je tvořeno zpravidla jednou matkou, velkým počtem dělnic (až 70 tis.) a malým počtem
trubců - nejčastěji okolo 500, kteří se ve včelstvu vyskytují jen na jaře a v létě. Z neoplozených vajíček se líhnou
haploidní trubci (partenogeneze). Z oplozených vajíček se líhnou diploidní dělnice a matky (haplodiploidie).
K diferenciaci samic na matky a dělnice, které se nerozmnožují, dochází výživou a hormonální regulací. Matky
(královny) jsou největší (délka 20-25 mm) a mají protáhlejší zadeček než dělnice. Včelaři je značkují barvou na hrudi.
Zavalitější trubci jsou nápadní velkýma očima, které se na temeni dotýkají. Dělnice mají zakrněné pohlavní orgány
a jsou nejmenší, 12 - 15 mm dlouhé. Včelstvo tvoří také tzv. plod, tj. vajíčka, larvy a kukly. Včely budují plástve ze
2 vrstev přiložených základnami k sobě. V úlech k tomu využívají jako oporu rámečky se svislými mezistěnami. Plástve
jsou tvořeny šestibokými voskovými buňkami o průměru 5 mm, které dělnice později opatří plochými víčky.
V buňkách se vyvíjejí larvy, ale některé slouží k ukládání zásob pylu a medu. Ústí buněk je proto poněkud nadzdvižené.
Trubci se vyvíjejí v poněkud větších buňkách s vyklenutými víčky. Larvy matek jsou větší a vyvíjejí se v tzv.
matečnících, což jsou hroznovitě uspořádané shluky buněk na okrajích pláství. Dělnice se podle stáří rozlišují na tzv.
mladušky a létavky. Matky se dožívají zpravidla 3-5 let, dělnice v létě žijí 30-40 dnů, v zimě kolem půl roku. Trubci
jsou v létě vypuzeni dělnicemi z úlu a mimo něj nepřežijí. Chod včelstva zajišťuje matka prostřednictvím feromonů.
Matkou vylučovaný feromon šíří dělnice vzájemným kontaktem v celém včelstvu. Včely jsou klasickým příkladem tzv.
příbuzenského výběru resp. inkluzivní fitness. Ačkoli dělnice rezignují na vlastní reprodukci, přesto prací pro celek
uplatní v populaci prostřednictvím matky větší podíl vlastních genů (75 %), než kdyby se samy rozmnožovaly (50 %).
Životní cyklus včely lze rozčlenit do 3 etap v závislosti na aktivitě hltanových a voskových žláz. První fáze
předurčená vysokou aktivitou hltanových žláz mladušek zahrnuje čištění buněk pro další snůšku vajíček, krmení larev,
později krmení matky a případně první orientační lety. Druhá fáze je "stavitelská", charakterizovaná vysokou aktivitou
voskotvorných žláz. Včely vylučují vosk, staví plástve, zahušťují nektar, ukládají med a vynášejí odpad. Později se
věnují strážní službě u vchodu do úlu (na česně) a provádějí průzkumné lety. Až ve 3. fázi, během posledních zhruba 10
dnů létavky sbírají pyl a poté i nektar. Včela vykoná denně zhruba 10 letů, z nichž se nevrací asi 2 % létavek.
Po návratu včela informuje ostatní létavky zvláštními pohyby - "tancem" (třes tělem do stran a pobíhání v kruzích či
smyčkách) o množství, druhu potravy, o vzdálenosti a směru, ve kterém lze zdroje potravy dosáhnout (objevil K. von
Frisch, Nobelova cena za etologii). Uvedené pořadí aktivit je nicméně do určité míry flexibilní.
Včelí vajíčko je podlouhlé a měří asi 1,6 mm. Matka jich klade okolo 2 tis. denně. Reguluje poměr pohlaví tím, že
buď vajíčko oplodní nebo ne. To je ovšem už předurčeno velikostí buněk, které staví dělnice. Matka a larvy matek se
živí pouze výměšky hltanových žláz dělnic - "mateří kašičkou", kdežto larvy dělnic jsou jí krmeny jen zpočátku,
později dostávají pyl a nektar.
Z vajíčka se 4. den líhne larva, která je beznohá a 5x se svléká. Dělnice posléze buňky zavíčkují, vzniká "předkukla"
(praepupa) se zámotkem a kukla. Z kukly se líhne matka 16. den od nakladení vajíčka, dělnice 21. den a trubec ještě
později, 24. den.
Rojením včel rozumíme oddělení části včelstva vedené starou matkou (zakladatelkou včelstva), která před líhnutím
nových matek odlétá následována zhruba polovinou dělnic a snaží se založit dceřiné včelstvo. Pokud není takový roj
včelařem usazen v novém úlu, je nebezpečí, že včely, i když najdou vhodnou dutinu, nepřežijí zimu. První mladá
matka, která pak opustí matečník, usmrtí všechny matky v ostatních matečnících a zaujme místo bývalé královny.
Po vylíhnutí absolvuje tzv. zásnubní let, při kterém je sledována trubci a v letu se spáří s 5-12 z nich. To se děje jen
jednou za život a sperma posledního z trubců uchovává ve spermatéce. Silné včelstvo se může rojit i vícekrát za sezónu.
Včely zimují v mnohovrstevném chumáči s matkou uprostřed. Tam je teplota 20-36°C, kdežto na povrchu 10°C
nebo více. Na rozdíl od společenstev vos a čmeláků je tedy existence včelstva víceletá.
Hlavním produktem včel je med, který tvoří v úlu potravní rezervu, je ukládán do buněk pláství a smíšen s pylem je
potravou larev. Je to v podstatě květní nektar nebo medovice mšic pozměněné výměšky volete. Může být světlý –
květový nebo tmavý – lesní, vytvářený z medovice (výměšky mšic). Vosk vylučují dělnice ze žláz na zadečku a stavějí
z něj plástve. Propolis (dluž, včelí tmel) je směs pryskyřic a vosků s nepatrnou příměsí těkavých vonných látek, kterou
přinášejí včely z pupenů některých stromů. Zatmelují jím štěrbiny a impregnují úl proti vlhkosti nebo obestavují
mrtvolky do úlu vniklých vetřelců.
V celé Americe se stalo velkým problémem pro včelařství šíření tzv. afrikanizovaných včel směrem na sever
z Brazílie, kde vznikly křížením s včelami importovanými z Afriky. Tyto včely jsou nebezpečné i člověku, i když
zprávy o jejich agresivitě mnohdy přehánějí.
Motýl bourec morušový (Bombyx mori) je skutečně domácím druhem hmyzu, který je na rozdíl od včely zcela
odkázán na péči člověka. Dnes se má zato, že byl vyšlechtěn z bource Bombyx mandarina. V Číně byl chov bourců
morušových rozvinut již před 5 tis. lety. Důvodem chovu je zisk vlákna z kokonů (zámotků), jež obalují kukly. Z tohoto
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vlákna se tká přírodní hedvábí. Housenky bource se živí především listím morušovníku. Číňané si dlouho udržovali
monopol výroby hedvábí a tajili všechny s ním související skutečnosti. Ve starověku hedvábí putovalo spolu s dalšími
komoditami po tzv. hedvábné stezce přes střední Asii až do Evropy. Kolem r. 500 n.l. dva mniši propašovali vajíčka
bource do Byzance. Odtud se chov bource rozšířil zejména za křižáckých válek do západní Evropy a posléze i na naše
území. Dnes je největším producentem přírodního hedvábí Čína. Chovem v zajetí změnil bourec morušový barvu
(je skoro bílý) a ztratil schopnost létat - jde tedy o živočicha nejvíce pozměněného domestikací. K výrobě méně
kvalitního hedvábí se v různých oblastech využívaly i jiné druhy motýlů, např. martináči. Výzkumem infekcí bource
morušového se úspěšně zabýval i slavný badatel Louis Pasteur.
Octomilka obecná (Drosophila melanogaster) z řádu dvoukřídlých (Diptera) je nejznámějším druhem
laboratorního hmyzu a slouží zejména genetickému výzkumu. Je zřejmě průvodcem člověka od dob, kdy začal vyrábět
kvašené potraviny. Tato "banánová muška" je rozšířena kosmopolitně a kromě chovatelské nenáročnosti je pro vědce
lákavá rychlostí vývoje jedince a vysokou proměnlivostí druhu. V laboratořích se chová velký počet různých mutací.

11. OCHRANA ŽIVOČICHŮ
Živočišné druhy vznikají, určitou dobu existují a posléze vymírají. Průměrná doba existence živočišného druhu byla
odhadnuta na 4 (1-10) milionů let. Většina druhů, které existovaly během dlouhé historie Země, vymřela (uvádí se, že
až 99 %). K zániku druhů dochází nejen z důvodů katastrofálních změn prostředí, ale i působením jiných,
progresivnějších druhů či skupin živočichů, a v určitém smyslu i anagenezí, tj. vznikem nového druhu, přičemž původní
druh zaniká („nepravé vymírání“). V předchozím textu bylo popsáno 5 hromadných vymírání (extinkcí), které proběhly
v dávné geologické minulosti. Nyní jsme svědky šesté masové extinkce, která na rozdíl od všech předešlých je
způsobena expanzí jediného živočišného druhu – člověka. Dochází k ní v době, kdy je pravděpodobně největší
biodiverzita za celou dobu existence života na Zemi. Oproti přirozenému vymírání (tzv. pozadí) dnes druhy mizí
řádově 100-1 000x větší rychlostí. Příčinou tohoto zcela nového fenoménu v historii planety je situace, kdy se jediný
druh vymanil z působení regulačních mechanismů, které po stamiliony let až dosud udržovaly všechny existující
organismy ve vzájemné rovnováze a harmonii. Následkem toho je dnešní enormní nárůst lidské populace,
nekontrolovatelný růst spotřeby neobnovitelných přírodních zdrojů a s tím související znečištění prostředí
nerecyklovatelným odpadem. Současná situace jednoznačně směřuje ke zkáze celé biosféry. Globální ekosystém dnes
vinou člověka prochází větší krizí, než byla ta, v jejímž důsledku vymřeli kdysi dinosauři. Člověk jako jediný druh
komplexně využívá a ovlivňuje veškeré zdroje a ekologické niky planety, a to na úkor většiny ostatních organismů.
Není před ním uchráněno opravdu nic; na planetě už nenajdeme místo, které by nebylo přímo či nepřímo ovlivňováno
lidmi. Člověk je tak jediným druhem, který systematicky ničí životní prostředí nejen své, ale i ostatních organismů.
Podíváme-li se podrobněji na problematiku snižování biodiverzity člověkem, pak je zřejmé, že se nejedná o problém
pouze poslední doby. Vymizení tzv. megafauny (stád velkých zvířat) na většině kontinentů a území s výjimkou Afriky
se nápadně shoduje s dobou, kdy se tam řádově před desítkami tisíc nebo před tisíci lety objevil člověk. Donedávna
o něco lepší situace v Africe je zřejmě důsledkem koevoluce tamní fauny s člověkem; africká zvířata se včas naučila bát
se člověka a vyhýbat se mu, na což fauně např. Nového Zélandu, Austrálie, Ameriky, Madagaskaru apod. již nezbyl
čas. Další vlna vybíjení živočichů končící vyhubením řady druhů následovala vždy po objevení a osídlení kontinentů
Evropany.
Hlavní příčinou extinkce druhů a zmíněné současné globální ekologické krize je nadměrný růst lidské populace
(zejména v chudých zemích) a její spotřeby (hlavně ve vyspělých zemích). Od nich se odvíjejí druhotné příčiny, jako
bezohledné drancování přírodních zdrojů a plýtvání bez snahy o trvale udržitelné využívání (více než 1/4 biomasy
vyprodukované planetou si dnes přisvojuje jediný živočišný druh na úkor milionů druhů ostatních). Dále je to
fragmentace, degradace a likvidace ekosystémů a celých biomů. Zejména tropické deštné lesy jsou v souvislosti
s explozivním růstem lidské populace v rozvojových zemích a s narůstající spotřebou surovin ve vyspělých zemích
zvyšujícím se tempem velkoplošně a zcela zbytečně likvidovány (10x rychleji než je možnost přirozené obnovy).
Přitom nejsou obnovitelné výsadbou ani jiným způsobem. Tím dochází k nenávratné ztrátě většiny živočišných a
rostlinných druhů planety, aniž by mnohé druhy byly vůbec poznány. V nejtragičtější situaci je zřejmě endemická fauna
Madagaskaru, ale velmi ohrožena je i zvířena Filipín, Indonésie, Malajsie aj. Většina deštných lesů (včetně
temperátních) byla bohužel zlikvidována i ve vyspělých zemích jako Austrálie, USA, Kanada. K celosvětově
nejohroženějším ekosystémům patří mokřady. U nás jich byla většina zničena tzv. melioracemi (doslova vylepšování,
ve skutečnosti odvodňování) s cílem získat novou půdu pro zemědělství.
Velmi závažné je znečišťování prostředí. Dnes jsou v popředí pozornosti imise z fosilních paliv mající za následek
skleníkový efekt, změny klimatu, likvidaci ozónové vrstvy. V souvislosti s globálním oteplením v kombinaci
s nárůstem lidské populace a pastevectvím roste dezertifikace rozsáhlých území (šíření pouští), např. v africkém Sahelu.
V blízké budoucnosti očekávané vymizení ledové pokrývky arktických moří bude mít za následek zánik ledních
medvědů (hlad, utopení). Vzrůstající frekvence bouří, lijáků a hurikánů ohrožuje existenci zejména malých populací
živočichů na ostrovech a v pobřežních oblastech. Obrovské lesní požáry v Austrálii likvidují kromě vlastního
ekosystému i kvanta méně pohyblivých zvířat (např. koaly) a v případě zbytkových populací přežívajících na nepatrném
území (např. mravencojed žíhaný, někteří klokánci) mohou znamenat definitivní zánik druhu. Kontaminace prostředí
pesticidy drasticky snížila stavy některých dravců (sokol stěhovavý), ropné havárie masově likvidují např. mořské ptáky
a vydry mořské. Světová moře jsou zamořena odpadky, např. plasty, kvůli nimž ročně hyne nebo v nich uvázne až
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milion ptáků a 100 tis. mořských savců. Neznečištěná hladina tvoří už je pouhá 4 % povrchu moří, hlavně v polárních
oblastech. Oteplení a okyselení moří globálně ničí korálové útesy a hubí krill, který je hlavní potravou velryb.
Nesmírně významnou příčinou vymizení původních druhů mnohdy i v téměř neosídlených a jinak nenarušených
oblastech byla a je introdukce nepůvodních druhů jako jsou potkani, kozy, prasata, králíci, kočky aj. (katastrofální
následky v Austrálii a na mnohých ostrovech, např. Novém Zélandě, Havaji, Galapágách). Tyto druhy přímou predací
nebo potravní konkurencí v Austrálii vyhubily mnoho druhů unikátních vačnatců. V Austrálii tak došlo k celosvětově
největší extinkci savců za posledních 150 let. Nedozírné následky má např. zavlečení nepůvodních druhů mravenců,
kteří jsou s to vyhubit místní členovce včetně opylovačů a následně pak na nich závislé rostliny. I u nás byly a jsou do
přírody vysazovány nepůvodní druhy. K takovému konání inklinují určité skupiny lidí, např. v minulosti hlavně
myslivci a rybáři, dnes i teraristé a akvaristé. Vypouštění exotických želv a ryb (želva nádherná, pirani) do přírody je
velmi nerozumným počínáním. Nelze schvalovat ani snahu o reintrodukci u nás vyhubených druhů vysazováním
jedinců nepůvodních subspecií a populací; takto např. byly i u nás geneticky znehodnoceny populace mnoha rybích
druhů. Vypouštěním např. kožešinových zvířat (norci, mývali) z falešného soucitu, aby nemusela být utracena, vznikají
nevratné škody na původní fauně. Významným způsobem šíření nepůvodních vodních živočichů je používání tzv.
balastní vody k vyvažování lodního nákladu, která je pak vypouštěna v cíli plavby. Takto byl celosvětově rozvlečen
"nesmrtelný" žahavec Turritopsis nutricula, který hrozí zaplavit světová moře, nebo drobný mlž slávička mnohotvárná
(Dreissena polymorpha) původem z úmoří Kaspického a Černého moře, která po zavlečení do Ameriky způsobila
nesmírné škody. Naopak jeden druh žebernatky (podkmen Ctenophora) byl tímto způsobem zavlečen z amerického
pobřeží Atlantiku do Černého, Kaspického a Azovského moře, kde vyvolal kolaps komerčního rybolovu a dnes se šíří
i do dalších evropských moří. Tato rizika výrazně vzrůstají s rostoucím propojením světa dopravní sítí a zvyšující se
přepravou zboží i lidí. Tato globalizace resp. ztráta izolace působí, že Země dnes v podstatě funguje jako jediný
kontinent. V Evropě se už vyskytuje na 10 tis. nepůvodních druhů živočichů a rostlin, v ČR téměř 2 tis., z toho 55 je
obratlovců. Přímé ekonomické škody způsobené jen zavlečenými členovci se odhadují např. v Británii na 70 miliard Kč
ročně.
Kromě nepůvodních živočichů a rostlin jsou po celém světě rychle rozvlékány nemoci včetně nově se objevujících
(angl. emerging) infekčních nemocí, které ohrožují přežití řady druhů zvířat. V poslední době se ukazuje, že
i v rozsáhlých rezervacích dochází k ohrožení existence některých druhů infekcemi, někdy zavlečenými od domácích
zvířat (např. virové infekce u psi hyenových v Africe, virus ebola u goril). Infekce (chytridiomykóza) se významně
podílejí na celosvětovém mizení mnoha druhů žab, a to i v jinak účinně chráněných oblastech. Dalším mechanismem
ohrožujícím existenci některých druhů je jejich genetická degradace, nejčastěji křížením divokých předků s jejich
zdomácnělými formami. Jako páté, závěrečné stadium domestikace se někdy uvádí zánik divokého předka, k čemuž již
bohužel došlo u tura domácího, velblouda jednohrbého a koně domácího. Mechanismem extinkce kromě lovu je zde
i vytlačování z pastvin a od napajedel a výše zmíněné křížení. To přivedlo na pokraj vyhubení např. divoké osly, jaky
a velbloudy dvouhrbé.
Je rozšířen přímý, často ilegální lov (pytlačení) např. pro módu (kožešiny), odchyt a pašování papoušků, akvarijních
ryb a dalších živočichů do vyspělých zemí za účelem chovu v zajetí. ČR je bohužel na jednom z předních míst ve světě,
pokud jde o ilegální obchod se zvířaty včetně ohrožených druhů (odchyty a nákupy v zahraničí, pašování, burzy).
V pralesních oblastech Afriky polovinu všech bílkovin konzumovaných lidmi ve městech tvoří tzv. bushmeat ("maso
z lesa") z mnohdy ohrožených (např. primáti včetně lidoopů), ilegálně lovených zvířat (v povodí Konga 1 mil. tun/rok).
V některých zemích zpupná a bezohledná místní elita loví pro zábavu kriticky ohrožené pouštní antilopy adaxy,
přímorožce, sajgy apod. Fakt, že se Čína otevřela světu, znamenal ohrožení až vyhubení mnoha druhů želv
přinejmenším v jihovýchodní Asii. Některé druhy jsou známy už jen ze záchytů na čínských trzích (prodej pro
kulinářské účely) a v přírodě následkem toho zanikají. Tradiční čínská medicína celosvětově ohrožuje např. i medvědy
lovem pro žluč a tygry stimulací ilegálního lovu kvůli kostem, drápům a kůžím. Mořský i sladkovodní rybolov dnes
přesahuje reprodukční kapacitu u 70 % lovených druhů ryb. U řady druhů komerčně lovených ryb se dnes nesetkáváme
s většími a často ani s dospělými jedinci, neboť nestačí dosáhnout reprodukčního věku (tuňáci, mečouni aj.). Jsou
ohroženy např. některé druhy žraloků, jeseterů, tresek aj. Obzvláště devastující je lov vlečnými sítěmi, které likvidují
veškerý život na obrovské ploše mořského dna kvůli zanedbatelnému úlovku (takto bylo zničeno dno odpovídající
téměř rozloze Ruska). Komerční rybářské flotily zajíždějí na stále vzdálenější loviště (subantarktické vody u Patagonie,
Nového Zélandu apod.), neboť ta tradiční u evropských nebo amerických břehů jsou už zdevastována. Nedopatřením
hynou na háčcích vlečných šňůr nebo v sítích kvanta albatrosů, delfínů a mořských želv ("vedlejší úlovek"). Navíc jsou
rozšířeny nehumánní postupy, např. krvavé masakry tuňáků nebo kytovců jsou i v některých evropských zemích jako
"kulturní tradice" pochybnou atrakcí pro turisty.
I zdánlivě neškodné aktivity jako je rušení pozorováním, fotografováním (např. u hnízd) či vědeckým výzkumem
mohou mít na citlivé druhy velmi negativní dopad. I u nás dnes na přírodu vyvíjejí rostoucí tlak nejrůznější zájmové
skupiny, počínaje různými "developery", staviteli silnic, zemědělci, lesníky, rybáři, myslivci a konče sportovci
(horolezci, lyžaři, horská kola, čtyřkolky, terénní motocykly), výzkumníky, fotografy a turisty. Prostor pro nerušenou
existenci živočichů a přírodu vůbec se tak neustále zužuje. Paradoxem je skutečnost, že v ČR i SR se myslivci volně
pohybují a loví i na území rezervací a národních parků, zatímco běžným návštěvníkům je sem omezován vstup s
poukazem na rušení zvěře. Skutečností ovšem je, že tam kde se zvěř neloví, za relativně krátkou dobu řada druhů ztratí
plachost před člověkem a k rušení turisty nedochází. Snaha co nejvíce zpřístupnit atraktivní území turistům však vede
bohužel i k tomu, že rostoucí návštěvnost zákonitě zvyšuje riziko zavlečení nemocí a nepůvodních druhů, ale

51

i úmyslného či neúmyslného založení lesních požárů. Je znám případ devastace jednoho z nejkrásnějších
jihoamerických národních parků požárem, který způsobil český turista.
Současnou ekologickou krizi se pokouší řešit např. strategie tzv. (trvale) udržitelného rozvoje. Její myšlenka je
velmi prostá – příkladem může být např. evropská myslivost, kdy se užitková zvěř v rozumné míře loví tak, aby zůstaly
zachovány tzv. kmenové stavy a došlo k obnově populace. Veškerá dnešní opatření k ochraně přírody však zatím mají
jen omezený a dílčí charakter, jediným skutečně účinným řešením by bylo zastavení růstu lidské populace a spotřeby
a dosažení jejich poklesu. To je ovšem nereálné, neboť by to předpokládalo především zcela přehodnotit stávající
hierarchii hodnot, současnou etiku a morálku a uvědomit si skutečnou podstatu člověka a roli našeho druhu v biosféře,
čehož většina lidí není schopna a ani se o to nesnaží resp. nezajímá. Existují sice propočty, kolik ještě lidí navíc je
schopna Země uživit – tyto kalkulace však jaksi nepočítají s tím, že na této planetě nežijeme sami. Důvěryhodnější jsou
odhady, že pokud by se měla životní úroveň lidí na celém světě zvýšit na standard obvyklý dnes ve vyspělých zemích
(při stávajícím počtu obyvatel), pak by k tomu byla již nyní nutná veškerá produkce nejméně dvou takových planet jako
je Země. Lidé se stále chovají podle principu momentálního osobního, skupinového nebo regionálního prospěchu, bez
ohledu na následky. Tomu napomáhá zakořeněná iluze o jedinečnosti a důležitosti člověka a absence kolektivní
inteligence a disciplíny. Agresivita a další dědictví po živočišných předcích, jakož i naprogramovanost člověka zákony
přírodního výběru na maximalizaci spotřeby a materiálního bohatství, se prosazují mnohem více než tolik
proklamovaná lidská racionalita. Samá podstata globalizované, neustále se rozvíjející ekonomiky a "postmoderní"
konzumní společnosti, která zvýhodňuje maximální spotřebu, je v rozporu s přírodními zákonitostmi a evolucí, kde je
výhodou minimalizace nároků. Ze strany politiků obvykle veškeré pokusy o nápravu neuspokojivého stavu v ochraně
světové biodiverzity zůstávají na úrovni prázdných proklamací, a kapitulují před zaklínadlem potřeby udržení
zaměstnanosti, zvyšování životní úrovně, ekonomického rozvoje, společenského pokroku, práv a svobod jednotlivců.
Snaha dohodnout se na mezinárodní úrovni je pravidelně mařena hájením "národních zájmů" a sobeckými kalkulacemi
mocných lobby a bezohledných vlád některých zemí. Je velmi pravděpodobné, že k pozitivnímu posunu nedojde, dokud
situace nedospěje do skutečně katastrofického stadia a na její řešení bude již příliš pozdě. V tomto směru je
pozoruhodnou koncepcí tzv. teorie planety Gaia (starořecká Matka Země) anglického vědce Jamese E. Lovelocka.
(nar. 1919), která svého času vzbudila značné kontroverze. Na Zemi nahlíží jako na jakýsi superorganismus chovající se
jako (geo)fyziologický systém se zpětnovazebnou autoregulací vlastní homeostázy. Biota (živé organismy) nevědomky
automaticky regulují parametry biosféry, podmínkou jejíhož přetrvání je existence biodiverzity. Lovelock sám dnes
odmítá udržitelný rozvoj a nahrazuje jej pojmem "udržitelný ústup".
Vztah lidí k přírodě i kultuře se historicky vyvíjí. Zatímco před několika staletími byla samozřejmostí likvidace
antických památek využívaných jako lomy na stavební materiál, dnes si v civilizovaných zemích vzdělaní lidé váží
kulturního odkazu předchozích generací. Bohužel, pokud jde o přírodu, takový posun v myšlení většiny lidí dosud
nenastal. Lidé si obecně neváží toho, co sami nevytvořili. Vyjadřují to obecně rozšířená myšlenková klišé a formulace
typu "předtím tam byl jen prales, jenom bažina" nebo "vždyť jde jen o zvířata". Ovšem zatímco náhradou za zničená
umělecká díla lze vytvořit identické kopie, u vyhubených živočichů se jedná o nevratnou a definitivní ztrátu něčeho, co
vznikalo miliony let. Zejména vrstva lidí s největšími pravomocemi zpravidla postrádá jakékoli biologické a ekologické
vzdělání a pak dochází mj. k toleranci např. lovu a pašování ohrožených druhů (viz případy diplomatických intervencí a
medializace našich zatčených pašeráků zvířat v cizině, propuštění v cizině zadržených a do ČR předaných vykradačů
orlích hnízd, vystřílení celých populací zákonem chráněných velkých šelem pytlačícími myslivci v ČR, ilegální trávení
ohrožených orlů mořských návnadami na "škodnou" se zakázaným karbofuranem atd.). Totéž platí o ekologické
negramotnosti některých našich novinářů, což se odráží v nekvalifikovaném informování veřejnosti o problematice
zoologie a devastace biodiverzity.
V naší zemi stále přežívá názor, že zájem o přírodu a zvířata je cosi podřadnějšího ve srovnání se zájmem o kulturu
a umění. Zoologické zahrady jsou mnohými vnímány jako stabilní cirkusy dobré jen k pobavení dětí a angažovanost
v ochraně přírody je vnímána jako sentimentální záliba nevýznamné skupinky naivních nepřátel pokroku. Jsou zcela
demagogické argumentace typu, že kvůli "jakémusi broukovi ochranáři brání stavbě dálnice a rozvoji regionu" nebo že
"chrání dravce a škodnou, zatímco užitečné bažanty, zajíce a srnce (nebo dokonce lidi) nechrání nikdo". Bohužel
i sdělovací prostředky často prezentují ochránce přírody včetně příslušného ministerstva (MŽP) jako jakousi malou
soukromou skupinku fanatiků, kteří se kvůli svým dětinským zálibám a staromilství snaží bránit rozvoji proti zájmu
většiny "rozumných" lidí. Je však třeba mít na paměti, že v ČR příslušné státní orgány ochrany přírody hájí nadřazený
zájem státu a EU nad partikulárními zájmy lobbistických skupin a jednotlivců. Zanedbatelná není ani role mediálně
mnohdy poněkud znevažovaných nevládních organizací typu Greenpeace nebo Děti Země, bez jejichž často radikálních
zásahů by byla devastace přírody ještě daleko rozsáhlejší. Tak např. v ČR Hnutí Duha organizuje protipytlácké hlídky a
další opatření pro ochranu velkých šelem. V Rakousku před lety rozsáhlé protestní hnutí, do nějž se zapojil i nositel
Nobelovy ceny K. Lorenz, zabránilo likvidaci unikátních lužních lesů v nivě Dunaje u Hainburgu atd. V řadě zemí
skupinky nadšených jednotlivců dokázaly zachránit v poslední chvíli před vyhubením unikátní endemické druhy
živočichů. Jinde, např. v některých zemích Latinské Ameriky, bohužel převládly mafiánské praktiky, osoby bránící
výnosnému kupčení s pozemky a realitami byly fyzicky zlikvidovány a příslušné druhy byly nenávratně vyhubeny.
Jednou z cest k nápravě je snaha o změnu myšlení ve smyslu odklonu od orientace na konzum, o změnu postoje
veřejnosti a celospolečenského povědomí, a to výchovou k pozitivnímu vztahu k přírodě už od dětského věku.
Problémem je ovšem bludný kruh nezájmu a neinformovanosti rodičů a mnohých učitelů. U nás se ovšem situace
zdaleka nejeví tak vážná jako v rozvojových zemích; dílem i proto, že v naší kulturní krajině už téměř není co ničit.
Určitou výhodou pro druhy živočichů ohrožené na území ČR je jejich příslušnost k eurosibiřské podoblasti Palearktidy
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a nízký stupeň endemismu - jinými slovy areály mnoha našich druhů zasahují do méně ekonomicky rozvinuté východní
Evropy a Asie, kde mají šanci ještě nějakou dobu přežívat, než i tam dorazí "nezadržitelný pokrok". Obecně lze říci, že
odklon od antropocentrického nazírání (vnímání člověka jako středu vesmíru a neúcta k ostatním podobám života) na
svět je příliš pomalý a devastace přírody příliš rychlá, a proto zde hrozí akutní nebezpečí z prodlení. To již ostatně
nastalo; obrovský počet dosud vyhubených druhů je neodpustitelným a nenapravitelným proviněním. Předpoklad, že do
konce tohoto století člověk vyhubí polovinu z mnoha milionů dnes existujících živočišných druhů je naprosto
alarmující a měl by být stimulem k co nejrazantnějším opatřením, aby se nesplnil. Většina lidí bohužel vnímá a
akceptuje pouze ekonomické a materiální, nikoli etické či estetické argumenty pro ochranu přírody (nemáme právo
zanechat po sobě z hlediska biodiverzity chudší svět, než jsme ho sami převzali). Lidé obvykle nejsou schopni ani
pochopit argumentaci, že ochrana přírody je povinností vůči následujícím, oproti nám snad kulturnějším generacím,
natož přijmout myšlenku, že přírodu je nutno chránit před námi – lidmi především pro ni samotnou. Účinnější je
argumentace poukazující např. na ztráty potenciálních léčiv a dalších využitelných látek se zánikem pralesních nebo
mořských živočichů a rostlin. Příklady zdánlivě bezvýznamných organismů, na nichž byly nedávno získány poznatky s
nesmírným významem pro biomedicínský výzkum, jsou uvedeny v následujících kapitolách o nálevnících, houbovcích,
žahavcích aj.
Nejspolehlivější cestou k zajištění ochrany přírody je její ekonomicky výhodné přímé využívání cestou udržitelného
rozvoje – např. regulovaný lov velkých býložravců v Africe, poplatkové odstřely, komerční ekoturistika, komerční chov
atraktivních motýlů, ohrožených ryb apod. Situace v rozvojových zemích, kde se vyskytuje většina ohrožených druhů,
je z hlediska prosazování ochrany přírody samozřejmě ještě mnohem méně příznivá než ve vyspělých státech
(populační exploze, bída, hlad, negramotnost, kriminalita, zkorumpované režimy, politické převraty, války). Naopak
ekologická uvědomělost obyvatel zemí, kde původní příroda už prakticky neexistuje, bývá vysoká (Holandsko,
Británie). Často se argumentuje, že vyspělé země v této souvislosti nemají právo poučovat země rozvojové, jestliže
samy v minulosti zdevastovaly přírodu na svém území. To je ovšem demagogické, neboť nenapravitelné chyby by
neměly být zbytečně opakovány a zájmy zachování světového genofondu a biodiverzity by měly být povýšeny nad
intraspecifické lidské vztahy a rozepře. Někteří technokraté též demagogicky využívají nevyjasněnosti podílu člověka
na globálním oteplení a předstírají, že oteplení je jediným problémem ve vztahu člověk - příroda. Ten bagatelizují
a s ním i všechny ostatní, což je samozřejmě zcela nesmyslné, mylné a nesmírně nebezpečné.
V dnešním globalizovaném světě může situaci i ve vzdálených regionech svým každodenním konáním ovlivnit
každý jednotlivec. Např. plýtvání vodou a energií zvyšuje riziko globálního oteplení a má tak vliv mj. na populace
ledních medvědů nebo afrických kopytníků trpících suchem. Výrobci dnes vehementně propagují módní zahradní
nábytek z tropického dřeva meranti (Shorea spp.), tj. z klíčových druhů stromů ohroženého deštného pralesa
indomalajské oblasti. Dnes je hlavním důvodem kácení pralesů na Borneu a Sumatře (a tím likvidace životního
prostředí např. orangutanů) zakládání obrovských plantáží palmy olejné, z níž se vyrábějí populární rostlinné
roztíratelné margaríny a takzvaně "ekologická" biopaliva. Takzvaně ekologické trendy tak někdy mají na přírodu
negativní dopad. Např. větrné elektrárny usmrcují svými vrtulemi ptáky včetně vzácných velkých dravců atd. K
ohrožení některých živočišných skupin mimochodem přispěla i veterinární medicína - v Indii byla relativně nedávno
"nedopatřením" prakticky vyhubena kdysi hojná supí populace (pokles na 1 tisícinu původních počtů), a to přípravky k
léčení skotu (diklofenak, ketoprofen), které jsou pro supy toxické. Někteří veterináři si také v důsledku své ekologické
neinformovanosti bohužel neuvědomují, že např. při potlačování nákaz nelze u kriticky ohrožených druhů v zajetí
postupovat stejně radikálně jako u hospodářských zvířat.
Do myšlenkových klišé z dob minulých náleží dělení živočichů na "užitečné" a "škodlivé". Tento stále přetrvávající
názor svědčí o nepochopení a naprosté ignoraci fungujících ekologických vazeb v přírodě. I když v aplikované zoologii
pochopitelně např. parazity a tzv. skladištní, polní a lesní škůdce vnímáme jako nežádoucí a hledáme co nejúčinnější
postupy k jejich tlumení, je třeba si v zájmu objektivního poznání uvědomit, že tyto druhy se ve škůdce vyvinuly, až
když jim k tomu člověk vytvořil podmínky. Např. mandelinka bramborová byla neznámým bezvýznamným broukem
žijícím v Americe na planě rostoucích lilkovitých rostlinách a teprve monokultury brambor vytvořené člověkem jí
nabídly volnou potravní niku, které pochopitelně využila, stejně jako využila lidské dopravní prostředky k rozšíření do
celého světa. K její proměně v nebezpečného škůdce tedy došlo obdobnými mechanismy, na jejichž základě se vyvíjí
všechny druhy včetně nás. V tomto smyslu je též třeba chápat „význam“ (pozitivní či negativní) různých živočichů, jak
bude zmiňován v dalších kapitolách. Objektivně neexistují významnější nebo méně významné druhy živočichů.
Důležité jsou všechny druhy, bez ohledu na jejich využitelnost, velikost nebo atraktivitu pro člověka. Je skutečností, že
pro existenci biosféry mají daleko větší význam např. mnohdy dosud ani nepoznané půdní mikroorganismy nebo
mořský fytoplankton než známí a atraktivní velcí živočichové.
Nicméně z hlediska získání podpory veřejnosti a financí pro ochranu přírody je výhodné upozorňovat právě na tyto
atraktivní klíčové druhy - angl. flagship (vlajková loď) species, umbrella species, tedy doslova "vlajkové" nebo
"deštníkové" druhy, které upoutají zájem lidí mnohem spíše než "nějací brouci". Tam, kde se podaří zajistit přežití
těchto velkých druhů (tygr, lev, orangutan, panda apod.), je určitá záruka záchrany i celého ekosystému s širokým
spektrem drobnějších nenápadných a méně známých živočichů. Navíc výzkumy ukazují, že vrcholový predátor reguluje
počty ostatních predátorů, kteří v případě jeho vymizení decimují druhy tvořící jejich kořist. Ztráta vrcholových
predátorů tak vede ke snížení biodiverzity druhů situovaných při bázi potravní pyramidy. Je smutnou skutečností, že
řadu druhů právě těch nejatraktivnějších živočichů člověk přivedl na pokraj vyhubení - např. tygr, orangutani, gorila
horská, okapi, nosorožci, plejtvák obrovský, medvěd lední, panda velká, orel opičí a mnoho dalších.
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Význam každého druhu je z etického a vědeckého hlediska dán již jeho pouhou existencí. Živočichové rozhodně
nevznikli proto, aby sloužili člověku (jak to hlásají hlavní monoteistická náboženství) nebo aby se z nich člověk
v průběhu evoluce vyvinul. Nesrovnatelně větší význam než bezprostřední materiální užitek pro člověka má to,
že každý živočišný druh je nedílnou součástí přírody a hraje v ní určitou roli; nejpodstatnější význam živočichů tkví
v jejich zapojení do koloběhu látek, toku energie a funkce ekosystémů. V dalším textu bude ovšem upozorňováno na
konkrétní pozitivní či negativní význam skupin či druhů živočichů ze subjektivního hlediska člověka. Jsou oblasti, kde
rozlišování škodlivých a užitečných zvířat zcela pozbylo smysl. To platí např. u našich šelem a dravých ptáků, které
mnozí myslivci stále podvědomě vnímají jako konkurenty a hubí je mnohdy i navzdory zákonné ochraně. Skutečnou
„škodnou“ jsou ovšem toulavé kočky, psi, nepůvodní psíci mývalovití, ze zajetí uniklí norci apod., kteří do naší přírody
nepatří a je třeba je odstraňovat.
V ochraně ohrožených druhů zvířat hrají významnou roli zoologické zahrady. Jejich úhrnná celosvětová kapacita
ovšem stačí k záchrannému chovu bohužel jen pouhého zlomku dnes ohrožených druhů. Není žádoucí chovat izolované
jedince, ale je nutná mezinárodní koordinace, vytváření chovných skupin a realizace záchranných programů. Tak např.
Zoo Praha vede chovnou knihu koně Převalského, největší světová Zoo v San Diegu (USA) se podílí na reintrodukci
kondorů atd. Kromě této role zoologické zahrady plní i funkci výchovně-vzdělávací a vědeckovýzkumnou (např. na poli
etologie, reprodukční biologie aj.). Nejpůvodnější funkcí zoologických zahrad ovšem už od dob tzv. menažerií
(zvěřinců) zřizovaných při šlechtických sídlech bylo pobavit návštěvníky.
Druhová ochrana zahrnuje ochranu in situ, tj. ochranu ekosystémů a stanovišť, nebo ochranu ex situ, tj. záchranu
chovem v zajetí. Mnohé druhy nelze již zřejmě zachránit v místě původního výskytu (např. někteří nosorožci, babirusa),
kde je beznadějná situace, a musí být proto podnikány pokusy o jejich uchování ex situ, a to nejen v zoologických
zahradách. V takových případech může výjimečně sehrát pozitivní roli i vysazení nepůvodních druhů do přírody,
vhodnější je ovšem polovolný chov v oborách apod. Známým příkladem je např. stanice Askania-Nova na Ukrajině.
Záchranné reintrodukční programy mohou být úspěšné ve vyspělých a kulturních zemích (např. orlosupi
v Rakousku), často však selhávají v některých rozvojových zemích, kde jsou draze a pracně odchovaná a vypuštěná
zvířata v krátké době opět zlikvidována místními obyvateli. Zejména problematická je reintrodukce šelem. Zásadním
problémem záchrany živočišných druhů obecně je genetická eroze resp. ztráta genetické variability v důsledku
inbreedingu nebo "efektu hrdla láhve" u příliš malých populací. Celková velikost přežívající populace bývá i několikrát
větší než tzv. efektivní velikost populace, tj. počet jedinců, kteří jsou nositeli rozdílných alel. Uvádí se, že pro
krátkodobé přežití je nezbytná minimální efektivní velikost populace 50 jedinců, pro dlouhodobé přežívání 500 jedinců.
Populace mnoha známých druhů zachráněných před vyhubením "v hodině dvanácté" však čítaly daleko méně
přeživších zvířat a jejich budoucnost je proto značně nejistá (např. kůň Převalského pouhých 13 jedinců). U největší
kočkovité šelmy, tygra ussurijského, bylo nedávno prokázáno, že i když v r. 2005 v přírodě přežívalo ještě zhruba 500
jedinců, v důsledku přílišné genetické homogenity byla efektivní velikost této populace méně než 35 zvířat
(ve skutečnosti ještě méně v kvůli jejímu rozdělení na 2 izolované subpopulace dopravními tahy a zónou průmyslového
rozvoje). Taková populace i při sebedokonalejší ochraně směřuje k zániku (určitou nadějí by byl jen případný přísun
nových alel od zvířat v zajetí). Navíc poslední sčítání zjistilo v přírodě jen něco přes 50 zvířat. Tento tristní příklad snad
nejatraktivnějšího zvířete na světě názorně ilustruje potřebu vědeckého výzkumu, zoologických zahrad a budování
biokoridorů. Ne nadarmo je tradičním heslem přátel přírody "Poznej a chraň!"
Posledním útočištěm mnoha druhů zvířat jsou chráněná území, jako jsou národní parky (NP) a rezervace. V řadě
rozvojových zemí mimo jejich hranice již prakticky žádná přírodní ekosystémy neexistují (Indie, východní a jižní
Afrika apod.). Národní parky byly obvykle vyhlašovány ne podle potřeb ochrany přírody, ale tam, kde se území nedalo
využít pro jeho nedostupnost. První národní parky byly zřizovány hlavně za účelem rekreace a byly v nich hubeny
šelmy – např. v prvním národním parku světa, Yellowstonském (vyhlášen r. 1872). V mnoha zemích je ochrana
národních parků zcela formální, probíhá v nich kácení, těžba nerostných surovin a ničím neomezované pytlačení.
Tak např. poslední volně žijící populace severní formy nosorožce tuponosého v NP Garamba byla nedávno vyhubena
povstalci, kteří během občanské války v Kongu obsadili toto odlehlé území jako základnu pro své výpady.
V současnosti se zkoumá, jaká je minimální plocha rezervací schopná ještě uchovat životaschopné vzorky fauny.
Přitom platí tzv. teorie ostrovní biogeografie – izolované rezervace v antropogenní krajině jsou analogií ostrovů
v moři. Nevratný úbytek druhů od okamžiku zahájení izolace je tím větší a rychlejší, čím je ostrov menší a vzdálenější
od ostatních ostrovů a od pevniny. U malých a rozptýlených rezervací je snaha tato biocentra propojit pomocí
biokoridorů. Jako značně beznadějná se v tomto ohledu jeví situace velkých šelem a dravců, kteří k životu potřebují
rozlehlá teritoria a současné rezervace nestačí k udržení jejich životaschopných populací, přičemž s rozšířením těchto
rezervací v přelidněné a zdevastované krajině nelze počítat. V této situaci roste úloha budování přechodů ("ekoduktů")
pro zvířata od obojživelníků až po medvědy, které omezují jejich hynutí na silnicích a umožňují propojení jinak
izolovaných populací. Dálnice, silnice a železnice totiž působí velmi negativně právě tímto izolačním efektem.
Houstnoucí dopravní síť stále více fragmentuje krajinu a znemožňuje migraci a výměnu genů mezi stále izolovanějšími
a menšícími se populacemi. U nás je v poslední době velmi diskutován migrační koridor pro velké šelmy v oblasti
Jablunkovského průsmyku; dálnice Praha-Ostrava byla navzdory požadavku MŽP uvedena do provozu bez ekoduktu
a brání tak migraci velkých šelem mezi Karpatami a Českým masívem. Ochrana přírody pouze v malých ostrůvcích
chráněných území izolovaných v devastované krajině nemůže být v dlouhodobé perspektivě úspěšná. Proto u nás
v poslední době např. probíhá kampaň pod názvem Zemědělská krajina - místo pro život, která má člověkem využívaná
území učinit znovu obyvatelnými i pro další živočišné druhy. Některá obdobná opatření, jako revitalizace vodních toků,
byla vynucena až opakovanými katastrofálními záplavami, a i tak technokratické přístupy nadále brání těmto opatřením

54

na středních a dolních tocích řek, v jejichž okolí nejen u nás, ale ve většině zemí světa bylo původní prostředí zničeno.
S rozvojem ekonomiky zabírají stále větší plochu urbanistické a logistické celky - např. v USA je asfaltem a betonem
pokryta větší plocha, než jakou zaujímají národní parky a další chráněná území.
Ve světě existuje na 10 tis. velkoplošných chráněných území, pokrývajících 9 % pevniny. K nejznámějším
a nejvýznamnějším národním parkům světa patří např. v Evropě Bialowiežský NP v Polsku a Bělorusku,
Yellowstonský NP v USA, NP Serengeti v Tanzanii, Krugerův NP v Jihoafrické republice, NP Kakadu v Austrálii nebo
NP Galapágy v Ekvádoru. Vyhlášení rezervace nebo prohlášení druhu za chráněný samo o sobě ovšem nic neřeší,
pokud není ochrana účinně prosazena a kontrolována a její porušování sankcionováno. Jako nejdůležitější se ovšem
ukazuje zainteresování místního obyvatelstva, např. formou příjmů z ekoturistiky. Formální ochrana druhu bez
současné ochrany jeho biotopu pochopitelně nemá žádný smysl. Příkladem selhání funkce rezervací může být projekt
ochrany tygra jako erbovního zvířete Indie. Výsledkem vyhlášení 28 nových "tygřích rezervací" v 70. letech 20. století
a více jak 30leté formální ochrany je redukce tygří populace na ještě méně jedinců, než byl alarmující výchozí počet
necelých 2 tis. tygrů (pokles ze 40 tis. před 100 lety na dnešních sotva 1200 jedinců, přitom v r. 2002 jich bylo ještě
3600). Příčinou je nezájem a korupce v orgánech odpovědných za ochranu tygrů, které ve skutečnosti podporovaly
pytlačení.
V ČR v rámci kategorie velkoplošných chráněných území existují 4 národní parky: Šumava, Krkonošský NP, NP
Podyjí a NP České Švýcarsko. Na Slovensku je nejstarším a nejznámějším parkem Tatranský národný park (TANAP).
Většina středoevropských národních parků ovšem nesplňuje kritéria IUCN, neboť podíl lidské činnosti je v nich příliš
vysoký. Národní parky jsou členěny obvykle na 3 na zóny s různým stupněm ochrany, přičemž nejcennější jádrová zóna
by měla být bezzásahová. Kolem některých parků bývá ještě ochranné pásmo jako jakési "nárazníkové" území, kde se
toleruje větší míra lidských aktivit. Další kategorií velkoplošných chráněných území v ČR jsou chráněné krajinné
oblasti (CHKO) (např. Poodří, Bílé Karpaty, Pálava), kde je lidská činnost tolerována ve větším rozsahu. Je jich 24
a spolu s NP zaujímají necelých 15 % území ČR. Mezi maloplošná chráněná území (celkem 2052) patří národní
přírodní rezervace (např. Boubínský prales), přírodní rezervace, národní přírodní památky (např. Pravčická brána)
a přírodní památky. Některá naše chráněná území byla zařazena do celosvětové sítě biosférických rezervací UNESCO
v rámci programu Člověk a biosféra (M & B).
Velmi diskutovanou otázkou je zasahování či nezasahování do přirozených procesů na chráněných územích.
Ač z hlediska lepšího poznání dynamiky přírodních procesů by bylo ideální nezasahovat, dnes se většina odborníků
přiklání k nutnosti určitého managementu i velmi rozlehlých přírodních území, jako jsou některé africké, australské
nebo americké národní parky (např. regulovaný odstřel slonů, prevence zničujících požárů zakládáním preventivních
kontrolovaných ohňů omezujících kumulaci hořlavého materiálu). O to více to platí u relativně malých chráněných
území v hustě osídlené střední Evropě. V ČR jde např. o kosení některých luk s unikátní flórou a entomofaunou (Bílé
Karpaty, Poodří), které by jinak zarostly dřevinami a zanikly. Tyto louky stejně jako např. rybníky jsou sice dílem
člověka, během staletí se však již staly nedílnou součástí krajiny, zvyšují její biodiverzitu a poskytují poslední útočiště
u nás ohroženým druhům. V ČR téměř nejsou přirozená jezera, proto uměle vybudované rybníky výrazně zvyšují
biodiverzitu krajiny. Moderní intenzivní rybníkářství ovšem vytváří podmínky pouze pro několik druhů ryb, zatímco
ostatní živočichové následkem nepřirozeně vysoké rybí obsádky, eutrofizace vody (přikrmování, hnojení) a likvidace
břehových porostů mizí. Někteří lidé volají po uchování chráněných území v "původním, přirozeném" stavu z doby
před zásahy člověka. Zde je však třeba si uvědomit, že Homo sapiens na našem území působil už před desítkami tisíc
let, zatímco vegetační pokryv dnešního typu s příslušnou flórou a faunou se zde začaly formovat teprve před necelými
12 tis. lety po ústupu pevninského zalednění. Je ovšem skutečností, že velmi dlouho byl dopad člověka na krajinu a
faunu poměrně malý; drastické změny nastaly zejména od 19. století. Podobně kontroverzní otázkou jsou nepůvodní
druhy. Např. část druhů lovné zvěře a ryb u nás není původní a některé ničí chráněnou vegetaci v rezervacích, takže ze
strany ochrany přírody je snaha je odstranit, což naráží na odpor myslivců (např. kamzík, dříve i koza bezoárová).
Ochranou biodiverzity na globální úrovni se zabývají mezinárodní organizace na ochranu přírody. Z nich
nejvýznamnější a největší je Mezinárodní svaz ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature,
IUCN). Ten vydává Světový červený seznam, v němž jsou uvedeny ohrožené druhy živočichů. Podle jednoznačných
kritérií (charakter rozšíření, populační početnost a dynamika a jejich dlouhodobé trendy) definuje několik kategorií
ohrožení resp. rizika extinkce. Jsou to druhy vymřelé (extinct, EX), druhy vymizelé z přírody (extinct in the wild,
EW), druhy kriticky ohrožené (critically endangered, CR), druhy ohrožené (endangered, EN), druhy zranitelné
(vulnerable, VU) a druhy blízké ohrožení (near threatened, NT). Kategorie CR, EN, VU se souhrnně označují jako
threatened, tj. česky opět jako ohrožené. Jednotlivé země vydávají vlastní seznamy. Podle Červeného seznamu ČR
(který však nemá právní platnost a jeho funkce je informační) je téměř polovina našich druhů obratlovců ohrožena. Z
téměř 400 druhů obratlovců ČR je zhruba polovina chráněna zákonem. Největší mezinárodní nezávislou ochranářskou
organizací je Světový fond na ochranu přírody (World Wide Fund for Nature, dříve World Wildlife Fund, WWF) s
pobočkami ve 40 zemích, podílející se na 1300 projektech financovaných z charitativních příspěvků a z necelé poloviny
vládami Nizozemska, Británie a USA. Obchod vzácnými a ohroženými druhy omezuje a reguluje Úmluva o
mezinárodním obchodu ohroženými druhy živočichů a rostlin (Convention on International Trade in Endangered
Species, CITES), zvaná též Washingtonská konvence. Nejohroženější druhy jsou uvedeny v přílohách I a II této
úmluvy. Dále je zde mezinárodní úmluva o ochraně mokřadů, podle místa podepsání v Íránu nazývaná Ramsarská
úmluva; týká se hlavně ochrany vodního ptactva. Existuje rovněž Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního
dědictví, Úmluva o ochraně evropské flóry a fauny a přírodních stanovišť (tzv. Bernská úmluva) a Úmluva o ochraně
stěhovavých druhů volně žijících živočichů (tzv. Bonnská úmluva - CMS). Na konferenci OSN v Rio de Janeiru v r.
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1992 byla přijata Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD), která sice vytvořila solidní základ pro opatření zabraňující
poklesu biodiverzity, dnes je však zcela zřejmé, že se její úbytek nepodařilo zastavit. Ve vytvoření sítě evropských
chráněných území by měl vyústit program Natura 2000, vycházející ze Směrnice o ochraně volně žijících ptáků a tzv.
Směrnice o stanovištích Rady Evropských společenství. Na jejich základě byly vyhlášeny ptačí oblasti a dále tzv.
evropsky významné lokality chránící cenné biotopy s výskytem vzácných živočichů a rostlin. Dochází zde namnoze k
překryvu s již existujícími chráněnými územími. U nás bylo vyhlášeno kolem 40 ptačích oblastí; u některých došlo ke
konfliktům s ekonomickými zájmy, přeneseným až na mezinárodní scénu. V ptačích oblastech je podporován k přírodě
šetrný způsob hospodaření. V r. 2005 přijala vláda ČR dokument Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR.
V ČR má ochranu přírody na starosti zejména Ministerstvo životního prostředí (MŽP, založené r. 1990 jako jedno
z posledních v Evropě), Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)
a referáty životního prostředí okresních úřadů. Výčet zvláště chráněných druhů organismů včetně živočichů podává
Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) a navazující vyhláška MŽP č. 395/92. Sb. Naneštěstí je tato
legislativa značně nepružná a neodpovídá aktuálnímu stavu ohrožení některých druhů, což je kontraproduktivní.
Významnou nevládní organizací působící v této oblasti je Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Pro individuální
péči a záchranu jednotlivých živočichů byla vytvořena Národní síť stanic pro handicapované živočichy, pokrývající
celé území ČR.
S druhovou ochranou živočichů, biodiverzity a přírody vůbec bychom neměli ztotožňovat ochranu zvířat ve smyslu
ochrany proti týrání, která po desetiletích ignorování dnes v ČR nabývá na významu, bezprostředně se týká veterinární
profese a je na VFU Brno vyučována v rámci samostatné disciplíny.
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12. DRUHY ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍ V ZAJETÍ ZVLÁŠTNÍ PÉČI
V r. 2008 vstoupila v platnost vyhláška č. 411/2008 Sb. o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.
Záměrem této právní úpravy je chránit původně volně žijící, v zajetí chovaná zvířata se specifickými nároky na
zacházení, umístění, krmení, napájení a ošetřování před neodborným zacházením a chovem, který by mohl vést k jejich
týrání. Týká se zvířat, jejichž chov je náročný a zvíře je potenciálně nebezpečné, takže z obavy z možných konfliktů
pak může docházet k týrání zvířete. Nebezpečí může hrozit již z důvodu mohutnosti zvířete (sloni, nosorožci, hroši),
zvýšené agresivity v době říje (sloni), během péče o mláďata (lidoopi, šelmy), při krmení (krokodýli), z důvodu
špatného odhadu chování zvířete (medvědi) apod. Oproti dříve platné vyhlášce došlo k zúžení výčtu druhů, zejména
pokud jde o terarijní druhy a ptáky, a to mj. s cílem snížit administrativní i finanční zátěž chovatelů. V následujícím
textu budou rozebrány pouze zoologické, nikoli legislativní aspekty dané problematiky. Další podrobnosti lze nalézt v
systematické části skripta.
Z plazů se vyhláška vztahuje na všechny jedovaté druhy. To se týká především jedovatých hadů, ale i dvou druhů
jedovatých ještěrů - korovců (Heloderma). Většina nebezpečně jedovatých hadů patří do čeledi korálovcovitých
(Elapidae) a zmijovitých (Viperidae). Je třeba mít na paměti, že smrtelně jedovatá mohou být i právě narozená resp.
vylíhlá mláďata nebezpečných druhů.
Dále sem patří všechny druhy krokodýlů (řád Crocodylia), tedy včetně čeledi aligátorovitých a gaviálovitých. Velké
druhy krokodýlů (kromě gaviálů) jsou jedni z mála obratlovců, kteří mohou napadnout, usmrtit a pozřít člověka i ve
volné přírodě, především při koupání. Při ošetřování v zajetí se osvědčila fixace sevřených čelistí omotáním lepicí
páskou a imobilizace připoutáním k žehlicímu prknu.
Z ptáků zde figurují kasuáři (rod Casuarius), kteří mohou kopat vpřed, vzad i do stran, přičemž prodlouženým
drápem na jednom z prstů mohou způsobit vážné zranění.
Z řádu brodivých sem patří všechny druhy volavek rodů Ardea, Ardeola a Egretta. Vynechány jsou některé méně
známé exotické rody volavek. Při manipulaci s těmito ptáky hrozí klovnutí do oka (instinktivní reakce na lesk
připomínající rybu).
Z dravců jsou ve vyhlášce uvedeni pouze orli rodů Aquila, Hieraaetus, Pithecophaga, Spizaetus, Harpia a
Haliaeetus, a to všechny druhy. Je však třeba podotknout, že zatímco některé z těchto druhů nejsou větší než káně,
vyhláška neuvádí řadu jiných rodů velkých tropických orlů a dalších mohutných dravců. Každopádně je nutná opatrnost
i při manipulaci s dravci menších velikostí, je vhodné používat pevné rukavice a mít se na pozoru hlavně před pařáty;
zobák je daleko méně nebezpečný.
Podobně ze sov se vyhláška vztahuje pouze na všechny druhy rodu výr (Bubo), ale bolestivé poranění mohou
způsobit i menší sovy.
Z krátkokřídlých sem patří všechny druhy jeřábů rodu Grus. Při manipulaci je nutná opatrnost podobně jako u
volavek.
Pokud jde o savce, patří sem všichni primáti. Lidoopi (šimpanzi, gorily, orangutani) dokáží vyvinout
několikanásobně větší sílu než člověk a způsobit vážná zranění včetně ukousnutí prstů apod. Velmi impozantní chrup
mají samci paviánů. Bolestivě pokousat však mohou i mnohem menší opice jako makakové, malpy aj.
Dále sem spadají všechny šelmy včetně ploutvonožců kromě některých domestikovaných druhů (pes domácí, kočka
domácí, fretka) a zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti. U medvědů, kteří téměř postrádají
obličejovou mimiku, hrozí v zajetí nerozpoznání útočné nálady.
Z řádu chobotnatců vyhláška uvádí všechny druhy (sloni), z lichokopytníků rovněž všechny druhy s výjimkou druhů
označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona (tj. domácích resp. hospodářských zvířat).
Totéž platí o sudokopytnících s týmiž výjimkami (hospodářská zvířata, zvěř). Vyhláška se nevztahuje ani na lamu
krotkou a alpaku. Nicméně je dobré vědět, že zatímco někteří do vyhlášky zahrnutí sudokopytníci stěží mohou člověku
ublížit už pro svou malou velikost (prase zakrslé, kančilové, jelínci pudu, muntžakové, srnčíci, chocholatky, dikdikové a
další drobné antilopky), velká hospodářská zvířata mohou způsobit i smrtelná zranění (rozmačkání trupem, zranění
rohy, kopnutí, kousnutí). Agresivitou jsou známi i v zajetí odchovaní srnci, zejména v období říje. Na druhé straně řada
přežvýkavců (např. antilopy) při pokusech o manipulaci v zajetí snadno propadá panice, nabíhá na překážky a zraňuje
se nebo upadá do šoku.
Dnes již neplatná vyhláška č. 75/1996 Sb. o stanovení nebezpečných druhů zvířat zmiňovala navíc některé další
druhy a skupiny, které uvádíme v následujícím textu s tím, že budoucí veterinář by si měl být vědom určitých rizik při
manipulaci s těmito zvířaty, ač se na ně již nevztahují příslušná právní ustanovení.
Z žab to byly rohatky rodu Ceratophrys z neotropické čeledi hvízdalkovitých (Leptodactylidae). Tyto velké žáby
číhají na kořist zčásti zahrabané v opadaném listí a zmocní se jí bleskurychlým chňapnutím. Stisk silných čelistí jejich
extrémně širokých úst snad může být bolestivý i pro člověka. Dále se zde uváděly pralesničky z čeledi Dendrobatidae,
jejichž kožní žlázy vylučují toxický sekret, nebezpečný při styku s kožními oděrkami nebo sliznicemi. Některé byly
využívány indiány ke zhotovování otrávených šípů (viz angl. název poison dart frogs). V zajetí nicméně tyto žáby
velmi rychle ztrácejí svou toxicitu, a proto byly z nové vyhlášky oprávněně vyřazeny.
Z želv zde byla právem uvedena čeleď kajmankovitých (Chelydridae). Kajmanky mohou svými ostrými čelistmi
podniknout nenadálý bleskový výpad a velcí jedinci (hmotnost až mnoho desítek kg) tak mohou způsobit vážné zranění.
Bolestivé poranění mohou způsobit i želvy z neuvedené čeledi kožnatkovitých (Trionychidae) známé svou kousavostí,
proto je při manipulaci nutná zvýšená opatrnost.
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Dále zde byli uvedeni ještěři (podřád Lacertilia, syn. Sauria) dorůstající v dospělosti přes 1 m délky včetně ocasu.
Sem patří např. varani, ale i v dospělosti býložravé druhy jako např. leguán zelený (Iguana iguana). Zmíněné velikosti
dosahují i další velcí leguáni (např. rody Cyclura, Ctenosaura), největší agamy (agama molucká, Hydrosaurus
amboinensis) a neotropičtí tejovití (Teiidae), např. draceny (Dracaena) nebo teju žakruarú (Tupinambis teguixin).
Zejména u varanů při manipulaci hrozí kromě pokousání (bolestivé i od poměrně malých ještěrů) též poranění drápy a
švihnutí ocasem. Varani požírající kadávery mají dutinu ústní kontaminovanou bakteriemi a pokousání může mít za
následek sepsi (lidově "otrava krve").
Z hadů zde figurovaly nejedovaté druhy dorůstající v dospělosti přes 3 m délky včetně ocasu. Sem patří řada tzv.
škrtičů jako anakondy (Eunectes), hroznýši (Boa) a mnohé krajty (Python, Morelia). Takto velcí hadi mohou mj.
prudkým výpadem bolestivě kousnout.
Z ptáků sem byl zařazen i pštros dvouprstý, jehož kopnutí může mít vážné následky (uvádí se, že může rozbít i
lebku lva). Je třeba k němu přistupovat zezadu (kope hlavně dopředu), na hlavu případně nasadit kapuci a při
manipulaci nadzvedávat za pánev. Dále zde byli uváděni nanduové (2 recentní druhy z řádu Rheiformes) a emu hnědý
(Dromaius novaehollandiae) z řádu Casuariiformes, kteří jsou vzhledem k menší velikosti daleko méně nebezpeční než
pštros dvouprstý.
Byli zde uvedeni i ptáci z řádu veslonohých (Pelecaniformes), u nichž je nutná při manipulaci určitá opatrnost s
ohledem na silný zobák, zejména u pelikánů a anhing (u těch ze stejných důvodů jako u volavek).
Z řádu brodivých (Ciconiiformes) sem mimo volavek spadaly i další druhy s výjimkou kolpíků (rod Platalea), kteří
svým lžícovitě rozšířeným zobákem nemohou ublížit.
Z dravců (Accipitriformes, Falconiformes) i sov sem až na určité výjimky patřily všechny druhy. Z jeřábů zde byly
zmiňovány i další rody - Anthropoides a Balearica.
Z papoušků zde figurovaly velké druhy, a sice arové rodů Ara a Anodorhynchus a černě zbarvení kakaduové rodů
Calyptorhynchus a Probosciger. Jejich mohutný zobák dokáže vyvinout skutečně silný stisk a způsobit velmi bolestivé
štípnutí až závažné poranění (prsty).
Ze savců sem nebyli řazeni nejmenší primáti jako makiové podčeledi Cheirogaleinae, komby (Galagidae), nártouni
(Tarsiidae) a kosmanovití (Callithricidae), kteří vzhledem k nepatrné velikosti nepředstavují nebezpečí.
Naopak zde oproti nové vyhlášce navíc figurovala řada menších druhů exotických savců. Z ptakořitných
(Monotremata) mohou ježury a paježury způsobit zanedbatelné poranění snad jen při velmi neobratné manipulaci, a to
drápy uzpůsobenými k rozhrabávání tvrdých termitišť a mravenišť, méně již svými bodlinami. Při manipulaci se samci
ptakopyska je třeba vyhnout se poranění ostruhami na pánevních končetinách, které jsou ve spojení s jedovými žlázami.
Z vačnatců zde byl uveden ďábel medvědovitý (Sarcophilus laniarius), jehož český název poukazuje na vznětlivý
temperament a který může způsobit pokousání. Z dalších vačnatců jsou to velké druhy klokanů (především rod
Macropus), které při obraně mohou ze vztyčené pozice uštědřit nebezpečné kopance pánevními končetinami směrem
dopředu a vzhůru (do břicha). Může je k tomu vyprovokovat vzpřímený postoj ošetřovatele, který vnímají jako hrozbu.
Z nadřádu chudozubých (Xenarthra) zde byli zmiňováni lenochodi (čeledi Bradypodidae a Megalonychidae).
Navzdory většinou pomalým pohybům mohou při neopatrné manipulaci způsobit zranění pokousáním nebo nečekaným
máchnutím silnými hrudními končetinami s mohutnými drápy. Dále to byl mravenečník velký (Myrmecophaga
tridactyla), který údajně dokáže člověka v sebeobraně obejmout a poranit mohutnými drápy, uzpůsobenými k pronikání
do termitišť a mravenišť.
Z řádu hlodavců (Rodentia) zde byli uváděni američtí urzoni (Erethizontidae) a ve Starém světě rozšíření dikobrazi
(čel. Hystricidae), kteří mohou poranit svými dlouhými bodlinami.
Z druhů neuvedených v současné ani v bývalé vyhlášce mohou bolestivě pokousat i další velcí hlodavci, ale také
mnozí vačnatci (vačice, vombati) apod. Až letální zranění mohou způsobit velcí kytovci (kosatky) při drezúře v
oceanáriích. Zmíněné vyhlášky nezahrnují bezobratlé živočichy, mezi nimiž je řada někdy až smrtelně jedovatých
druhů, jako některé čtyřhranky, trubýši, homolice, někteří štíři, pavouci, stonohy aj. (viz systematická část). Nejsou zde
zmiňovány ani nebezpečné paryby a ryby, chované někdy v mořských akváriích.
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13. SYSTEMATICKÝ PŘEHLED VÝZNAMNÝCH TAXONŮ

Doména: EUKARYA
Bývalá říše: PRVOCI (PROTOZOA)
Všechna jednobuněčná eukaryota lze shrnout do polyfyletické, neobyčejně heterogenní skupiny Protista, případně
Protoctista (řec. protistos = prvý ze všeho). Tento termín dnes označuje pouze typ buněčné organizace, neboť protisté
netvoří fylogeneticky přirozenou skupinu. Dříve byly tyto organismy pokládány za jednobuněčné příslušníky říše
živočichů (Animalia), rostlin (Plantae) nebo hub (Fungi). Protisté se na Zemi vyskytují již téměř 2 miliardy let. Jejich
vznik tedy následoval asi 1,6 miliardy let po objevení se prokaryot a předcházel první mnohobuněčné organismy o
zhruba miliardu let. Je popsáno na 100 tis. druhů, mnohem více je dosud neznámých.
Prvoci (Protozoa) jako dosti nejasně definovaná podskupina protist se od ostatních jednobuněčných eukaryot mj.
liší často heterotrofním způsobem výživy a větší pohyblivostí, a proto bývali někdy označováni jako "živočichům
podobní protisté". Prvoci byli kdysi pokládáni za pouhý kmen, později za podříši živočichů jako tzv. jednobuněční
živočichové v protikladu k mnohobuněčným živočichům (Metazoa). Později byli vyčleněni jako samostatná říše
a nedávno byli na základě molekulárně biologických studií spolu s dalšími eukaryoty rozděleni do 6 samostatných
skupin (viz dále). Důvodem je skutečnost, že nejsou přirozenou skupinou, ale uměle vytvořeným polyfyletickým
seskupením. Některé skupiny bývalých prvoků jsou totiž blíže příbuzné např. rostlinám než jiným prvokům nebo
živočichům. Tím se současně odstranilo matoucí začleňování některých skupin (např. obrněnky, krásnoočka) současně
do botanických i zoologických systémů. Ačkoli tedy prvoci vlastně nespadají do působnosti zoologie, probíráme je zde
z důvodu zavedené tradice. Lze očekávat, že pojem prvoci bude zřejmě z pragmatických důvodů ještě dlouho přetrvávat
v navazujících disciplínách i ve veterinární či medicínské praxi.
Vědecký název prvoků pochází z řec. protos (= první, prvotní) a zoon (= zvíře). Jejich tělo tvoří jediná buňka, která
je schopna vykonávat všechny životní funkce. Její velikost činí 1 μm až několik mm, výjimečně i několik cm. Ačkoli se
tedy z hlediska velikosti jedná převážně o mikroorganismy, kolonie některých mřížovců mohou být dlouhé až 20 cm.
S živočichy mají společné mnohé organely (endoplazmatické retikulum, Golgiho komplex, mitochondrie aj.). Mohou
mít jedno, dvě nebo větší počet jader. Rozdíl ve velikosti jaderného genomu mezi jednotlivými skupinami může být až
20násobný. U některých se v jádře kromě chromosomů normální velikosti vyskytují i 100x menší minichromosomy.
Někdy se v jádře nachází kruhové molekuly extrachromosomální DNA. Při mitóze se uchovává jaderná membrána
(kryptomitóza). Plazmatickou membránu kryje glykokalyx, který u některých parazitů může být obměňován, což
umožňuje uniknout imunitní odpovědi hostitele. Trypanosomy a plazmodia dovedou přeskupit svůj genom
a syntetizovat nový variabilní povrchový glykoprotein VSG ("převlékání kabátu"). Kontraktilitu buňkám prvoků
propůjčuje systém mikrofilament a mikrotubulů. Cytoskelet tvoří vyztužovací tyčinky uvnitř buňky (axostyl), skeletové
ploténky, cytoplazmatická membrána zesílená mikrotubuly (pelikula, kortex) nebo exoskelet (schránky).
K pohybovým organelám patří panožky (pseudopodie), bičíky (flagellum, mastix) a brvy čili řasinky (cilie). Někteří
mají bičík probíhající podél buňky, s níž je spojen cytoplazmatickou blankou, jež vytváří undulující membránu
(membrana undulans). U prvoků se jedná o tažný bičík na rozdíl od tlačného bičíku spermií živočichů. Tyto různé
formy bičíků jsou důležitým znakem při dělení eukaryot do nově ustavených skupin. Existuje několik typů panožek:
laločnaté (lobopodie), kořenovitě větvené (rhizopodie), nitkovité (filopodie), síťovitě rozvětvené (retikulopodie) nebo
vyztužené osou z mikrotubulů (axopodie) (z latin. lobus = lalok, filum = vlákno, niť, reticulum = síť, axis = osa).
Principem pohybu je přelévání plazmy ve směru vytváření pseudopodií, což je založeno na přeměně vnitřní proudící
zrnité endoplazmy na vnější gelovitou ektoplazmu (změna „solu" v gel) a zpět. Tohoto pochodu se zúčastňuje aktinomyozinová sít', zjištěná v endoplazmě. Zoiti apikomplex se přemísťují klouzavým pohybem, rovněž zprostředkovaným
aktino-myozinovým komplexem.
Prvoci se živí pinocytózou, osmoticky celým povrchem těla, pomocí panožek (fagocytózou) nebo mají vytvořen
otvor pro příjem potravy, tzv. buněčná ústa (cytostoma) a pro vyvrhování nestrávených zbytků buněčnou řiť (cytopyge,
cytoprokt). Trávení potravy zajišťují potravní vakuoly, fagosomy a lyzosomy, osmoregulaci resp. exkreci mohou
zajišťovat pulzující vakuoly. Některé skupiny disponují glykosomy odvozenými od peroxisomů a acidokalcisomy.
Prvoci mají sekundární plastidy původem z pohlcených protist disponujících primárním plastidem - ze zelených řas
u krásnooček a z ruduch u fotosyntetizujících zástupců skupiny Chromalveolata. Jsou obaleny 3-4 membránami.
Některé obrněnky mají terciární plastidy původem z pohlceného organismu se sekundárním plastidem.
U prvoků je častější nepohlavní rozmnožování; u některých je to jediný způsob reprodukce. Může jít o podvojné
dělení (binární fisiparii), a sice podélné (Trypanosoma) nebo příčné (nálevníci). Pokud mateřské a dceřiné buňky mají
různou velikost, jde o pučení (nálevníci). Mnohonásobný rozpad je merogonie neboli schizogonie (řec. schizein =
štěpit). Tvorba oocyst se sporami následující po vzniku zygoty se nazývá sporogonie případně sporulace. Pohlavní
rozmnožování se uskutečňuje gamogonií (gametogonií) a kopulací; u nálevníků se pohlavní proces nazývá spájení konjugace. Pokud jde o počet sad chromosomů, prvoci množící se výlučně nepohlavně (např. trypanosomy) bývají
haploidní. Vývojové cykly zahrnující pohlavní rozmnožování mohou být obecně trojího typu: (1) Haploidní jedinec
produkuje mitózou haploidní gamety (nebo se v ně sám transformuje) a jejich spojením vzniká diploidní zygota, která
se brzy meioticky dělí na 4 haploidní jedince (kmen Apicomplexa). (2) Diploidní jedinci (podobně jako je tomu u
živočichů) meiózou produkují haploidní gamety, které se spojí v diploidní zygotu (nálevníci). (3) Nepohlavní haploidní
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nebo diploidní generace se střídá (podobně jako je tomu u rostlin) s pohlavní diploidní nebo haploidní generací
(dírkonošci). I tyto zásadní odlišnosti v rámci prvoků ukazují, že se jedná o uměle vytvořenou, nepřirozenou skupinu.
K přečkání nepřízn i v ý ch podmínek a k dalšímu šíření dochází u mnoha prvoků k tvorbě odolných cyst - encystaci.
Pohyblivá vegetativní stadia parazitů v hostiteli se často označují jako trofozoiti (řec. trophe = výživa).
Prvoci obývají různé vodní ekosystémy (sladké i slané vody), kde jsou součástí potravních řetězců, podílejí se
na samočisticích procesech a jsou orientačními ukazateli kvality vod. Půdní druhy prvoků jsou zapojeny do
dekompozičních řetězců, čímž ovlivňují úrodnost půd. Symbiotické druhy a komenzálové jsou časté v trávicích
traktech býložravců (včetně např. lidoopů, králíků, koní nebo klokanů). Negativní význam z hlediska člověka mají
četné cizopasné druhy, které způsobují závažné parazitózy zvířat i člověka. V našich podmínkách mají ekonomický
význam kokcidiózy hospodářských zvířat a lovné zvěře nebo trichomonózy drůbeže. K rozšířeným parazitózám
člověka u nás patří urogenitální trichomonóza a toxoplazmóza. V subtropických a tropických oblastech, tj. především
v chudých rozvojových zemích, jsou to malárie, leishmanióza, trypanosomózy, babesiózy a theilerióza. Bylo by
však nesprávné si prvoky ztotožňovat s nevítanými patogeny. Naopak je třeba si uvědomit, že pro existenci a správné
fungování biosféry jsou prvoci resp. protisté podobně jako např. bakterie daleko významnější než velké mnohobuněčné
organismy. Věda zabývající se studiem prvoků se nazývá protozoologie.
Klasifikace prvoků prošla mnoha změnami. Tak např. hmyzomorky (Microspora) a rod Pneumocystis byly již dříve
přeřazeny k houbám (Fungi), rybomorky (Myxozoa) pak mezi živočichy.

Skupina: EXCAVATA
Zahrnuje mnohé bývalé prvoky řazené tradičně mezi bičíkovce (Flagellata, Mastigophora). Její monofylie je nejistá.
Mitochondrie bývají modifikované. Název je odvozen ze žlábku na spodině buňky, sloužícího k příjmu částic potravy
přiháněných bičíky (lat. cavum = dutina).

Kmen: FORNICATA
Příslušníci tohoto kmene se vyznačují anaerobním metabolismem a postrádají mitochondrie, což bylo dříve
pokládáno za doklad jejich dávného vzniku ještě před sériovou endosymbiózou. Poté, co u nich byly nalezeny zbytky
mitochondriálních genů a enzymů, je evidentní, že zde mitochondrie původně byly a teprve sekundárně došlo k jejich
ztrátě, a jejich dříve předpokládaná starobylost tím byla vyvrácena. Pozůstatkem mitochondrií jsou drobné organely
zvané mitosomy.
Příslušníci řádu diplomonády (Diplomonadida) obsahují 2 sady organel; mají tedy 2 jádra a párové bičíky.
Giardia intestinalis (dříve Lamblia podle svého objevitele, českého lékaře D. Lambla) je ve skutečnosti komplexem
nejméně 7 morfologicky nerozlišitelných druhů. Je opatřena 8 bičíky a adhezivním diskem, kterým se přichycuje
na epitel tenkého střeva. Kromě vegetativních stadií (trofozoity) vytváří cysty, které můžeme prokázat v trusu. Přenos
se děje obvykle cystami vypitými s vodou. Giardie jsou extracelulárními parazity člověka a řady druhů zvířat, např.
psů. Mohou vyvolávat průjmy - giardióza je v ČR nejčastější střevní protozoózou člověka.

Kmen: PARABASALA = AXOSTYLATA
Společným znakem je přítomnost tzv. parabazálního aparátu (odvozen od Golgiho aparátu) a axostylu (lat. axis =
osa, stilus = bodec) tvořeného svazkem mikrotubulů. Patří sem řád trichomonády (Trichomonadida), jehož zástupci na
svém povrchu mají několik bičíků, z nichž jeden tvoří oporu pro undulující membránu. Buňka je vyztužena opěrnou
osní tyčinkou (axostylem). Mají anaerobní metabolismus, mitochondrie jsou nahrazeny od nich odvozenými
hydrogenosomy s analogickou funkcí. Postrádají vlastní DNA a kristy.
Bičenka poševní (Trichomonas vaginalis) způsobuje urogenitální trichomonózu – chorobu pohlavního ústrojí
člověka, přenášenou koitem. Další druhy tohoto a příbuzných rodů vyvolávají veterinárně významné parazitózy,
zejména u drůbeže a skotu.
V trávicím traktu termitů a švábů žijí symbiotičtí prvoci napomáhající jim s trávením celulózy a ligninu. Někdy
sami nemají celulázu a využívají enzymy svých bakteriálních symbiontů. Druh Mixotricha paradoxa lze pokládat za
symbol symbiogeneze, neboť díky 4 druhům svých symbiotických bakterií má 5 různých genomů. K pohybu mu slouží
na 250 tis. koordinovaně kmitajících ektokomenzálních spirochet (bakterie), zastávajících funkci brv.

Kmen: EUGLENOZOA
Kmen zahrnuje 2 třídy (volně žijící krásnoočka a převážně parazitické bičivky), u nichž molekulární studie
prokázaly blízkou příbuznost.
Český název třídy krásnooček (Euglenoidea) je odvozen od červené pigmentové skvrny (stigma) plnící funkci
stínítka, regulujícího dopad světla na světločivnou skvrnu, která vyvolává pozitivní fototaxi. V cytoplazmě některých
zástupců jsou chloroplasty. Druhy bez chloroplastů se živí heterotrofně. Autotrofní druhy mohou fakultativně přecházet
na heterotrofní výživu.
Krásnoočka (např. krásnoočko zelené, Euglena viridis) jsou běžnou součástí planktonu eutrofizovaných stojatých
vod, např. louží, návesních rybníčků apod.
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Vědecký název třídy bičivek (Kinetoplastea) je odvozen od organely zvané kinetoplast (z řec. kinein = pohybovat
se; dříve nazýván blefaroplast), který představuje úsek mitochondrie s velkým množstvím vlastní DNA (40 % veškeré
DNA buňky) se zcela ojedinělým uspořádáním. Leží těsně u bazálního tělíska bičíku. Bičivky se pohybují pomocí 1-2
bičíků.
Řád trypanosomy (Trypanosomatida) tvoří extracelulární krevní i tkáňoví parazité významní především v tropech
a subtropech. Název je odvozen z jejich tvaru (řec. trypanon = vrták, soma = tělo). V jejich životním cyklu se střídají
stadia bez patrného bičíku (amastigotní) se stadii s různě lokalizovaným bičíkem. Obměna povrchových antigenů při
střídání stadií je příčinou, proč navzdory intenzivnímu výzkumu dosud nelze proti těmto parazitózám vakcinovat.
U trypanosom parazitujících u hmyzu byl poprvé objeven obecněji platný fenomén tzv. editování RNA. Jde o klasický
příklad, jak studium zdánlivě bezvýznamných organismů může mít zásadní přínos pro rozvoj biologie.
Trypanosomy skupiny "Salivaria" jsou přenášeny slinami vektora (lat. saliva = slina). Vyskytují se především
v Africe, vektorem je většinou moucha tse-tse (Glossina spp.) a rezervoárem řada druhů savců, např. prase
bradavičnaté.
T. brucei brucei a některé další druhy vyvolávají u skotu a dalších savců závažné onemocnění zvané nagana, které
znemožňuje chov skotu v rozsáhlých oblastech subsaharské Afriky. Trypanosoma brucei rhodesiense a méně
nebezpečná T. b. gambiense způsobují u lidí spavou nemoc, často smrtelné onemocnění, které je v současnosti na
vzestupu. Některé druhy trypanosom se adaptovaly na jiné vektory než glosiny (např. ovády), což jim umožnilo se
rozšířit i mimo Afriku.
Trypanosoma equiperdum vyvolává u koní tzv. hřebčí nákazu neboli dourinu, která se dříve vyskytovala i u nás.
Přenáší se koitem a mezi trypanosomami představuje výjimku v tom, že nemá vektora. V Evropě se též můžeme setkat
s nepatogenními druhy trypanosom.
Zástupci skupiny "Stercoraria" jsou přenášeni trusem vektora (lat. stercus = výkal). Vyskytují se v neotropické
oblasti Ameriky, vektorem jsou ploštice čeledi zákeřnicovití (Reduviidae). Ty se ukrývají v doškových střechách chýší
a v noci sají krev spícím lidem, přičemž kálí a jejich infikovaný trus si pobodaná osoba škrábáním vetře do svědících
ranek na obličeji ("líbající ploštice").
Trypanosoma cruzi napadá člověka i domácí zvířata a je původcem Chagasovy nemoci postihující srdce a nervový
systém, což po delší době může vést k letálnímu rozšíření střev nebo jiných orgánů.
Zástupci příbuzného rodu Leishmania zasahují z tropů a subtropů až do jižní Evropy. Vektorem jsou obvykle
flebotomové čili koutule (Phlebotomus spp.). Rezervoárem jsou mimo jiné psi, především toulaví. Leishmanie
vyvolávají u člověka kutánní (kožní) nebo viscerální (útrobní) formu onemocnění. Nejtěžší forma viscerální
leishmaniózy se nazývá kala-azar ("černá nemoc", podle ztmavnutí pokožky). U psů se leishmanióza jako tzv.
importovaná (zavlečená) infekce zjišťuje i v ČR.

Skupina: CHROMALVEOLATA
Tato skupina má ze všech bývalých prvoků nejblíže k nově ustavené skupině Archaeplastida, která zahrnuje
i rostliny (Plantae). Nasvědčuje tomu např. i přítomnost plastidů, celulózy aj. Název je odvozen od sem zahrnuté bývalé
říše Chromista a přítomnosti kortikálních alveol (podpovrchové vakuoly propůjčující buňce v některých místech
3 membrány).

Kmen: NÁLEVNÍCI (CILIOPHORA)
Volně žijící i parazitičtí prvoci. Vědecký název pochází z pohybových organel – brv resp. řasinek (cilie), jež slouží
k pohybu a k přihánění potravy. Jde vlastně o krátké bičíky. Modifikacemi brv jsou např. cirri a membranely vzniklé
splynutím brv. Složitý pokryv buňky se nazývá kortex (lat. cortex = kůra) a skládá se z membránové pelikuly
(=cytoplazmatická membrána + kortikální alveoly) a mikrotubulárně-fibrilární infraciliatury. Unikátními organelami
typickými pro nálevníky jsou trichocysty s obrannou funkcí. Jde o mnohočetné "kapsle", které při podráždění vystřelují
svůj obsah ve formě dlouhých vláken připomínajících harpuny. Tyto a další organely s vystřelovací funkcí se souhrnně
nazývají extrusomy. Pod buněčnou membránou je složitý systém mikrotubulů a fibril (infraciliatura) umožňující změnu
tvaru buňky. Komplex potravních organel je tvořen buněčnými ústy (cytostoma), následuje hltan (cytopharynx), na
jehož konci se odškrcují potravní vakuoly (viz cvičení z biologie) a nestrávené zbytky jsou odstraňovány buněčnou řití
(cytopyge). Osmoregulační resp. exkreční organely jsou tvořeny pulzující (kontraktilní) vakuolou (viz cvičení z
biologie). Osmoregulace je zvláště důležitá u sladkovodních druhů, neboť žijí v hypotonickém prostředí.
Makronukleus (velké, aneuploidní vegetativní jádro dělící se amitózou) řídí látkovou výměnu a pohyb, mikronukleus
(malé, diploidní generativní jádro dělící se kryptomitózou) je aktivní při konjugaci. Při tomto sexuálním procesu se
rozpadá makronukleus a mikronukleus se vícenásobně dělí (i meioticky). Dva jedinci (gamonti) si pak vyměňují
genetickou informaci obsaženou v části rozděleného mikronukleu. Po oddělení konjugovaných buněk se oba jedinci
mitoticky dělí. Obou typů jader může být v buňce více. Nálevníci se také mohou množit pučením nebo rozpadem
buňky. Jejich buňky mají nejsložitější stavbu ze všech organismů.
Volně žijící nálevníci se běžně vyskytují ve sladké i mořské vodě či vlhkém prostředí (vodní film mezi půdními
částicemi). Vodní druhy jsou důležitou součástí potravních řetězců a některé z nich jsou využívány jako bioindikátory
znečištění. Nejsnáze je lze pozorovat v senném nálevu (viz dřívější název Infusoria od lat. infusum = nálev). Jejich
přítomnost zde je následkem encystace po vyschnutí louží a roznesení cyst z bahna zaschlého v prach na rostliny,
později usušené na seno (viz cvičení z biologie). Klasifikace nálevníků byla založena na způsobu obrvení, později na
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ultrastruktuře infraciliatury. Je známo mnoho tisíc druhů nálevníků, z nichž zhruba třetina jsou komenzálové nebo
parazité.
Ke známým sladkovodním druhům patří např. trepka velká (Paramecium caudatum), slávinka (Stylonychia),
bobovka (Colpidium), mrskavka (Stentor) nebo vířenka (Vorticella). Plazivenka (Spirostomum) patří k největším
nálevníkům (velikost až 2 mm). Její jádro je růžencovitého tvaru (viz cvičení z biologie). Vejcovka (Tetrahymena)
slouží jako významný modelový organismus v experimentální biologii (studium genové exprese, sestřihu RNA, funkce
cytoskeletu, molekulových motorů, telomer, regulace buněčného cyklu, aj.). Napomohla k řadě zásadních objevů,
odměněných i Nobelovými cenami (objev ribozymu a odhalení role telomer při stárnutí buněk a kancerogenezi).
Některé druhy nálevníků jsou stopkou přichyceny k podkladu a svým keříčkovitým vzhledem připomínají rostliny.
Někteří vodní nálevníci se adaptovali k ektoparazitismu u ryb. Např. kožovec rybí (Ichthyophthirius multifiliis) je
závažným patogenem vyvolávajícím na kůži sladkovodních ryb vyrážku krupicovitého vzhledu.
Bachořci (Entodiniomorphida) zahrnují symbiotické resp. komenzální nálevníky vyskytující se v trávicím traktu
býložravých savců. Živí se bakteriemi, podílejí na trávení celulózy a pro své hostitele jsou doplňkovým zdrojem
bílkovin. Rody Entodinium, Epidinium a Ophryoscolex se vyskytují v předžaludku přežvýkavců. Jejich počty jsou
ukazatelem stavu bachorového ekosystému a využívají se k diagnostice poruch trávení.

Kmen: VÝTRUSOVCI (APICOMPLEXA)
Všichni příslušníci této skupiny jsou parazity, jedná se tedy o obligátně parazitický kmen. Pro všechny zástupce je
charakteristická přítomnost apikálního komplexu organel (patrný při elektronové mikroskopii), který umožňuje
invazním stadiím (sporozoiti a merozoiti) adhezi a průnik (penetraci) do hostitelské buňky. Název je odvozen od
lokalizace komplexu v přední (apikální) části pohyblivých stadií prvoka (apex = špička, hrot). Podle přítomnosti či
absence konoidu, který je strukturní součástí apikálního komplexu, se nově rozlišují skupiny Conoidasida (sem patří
např. kokcidie) a Aconoidasida, kam patří plazmodia a piroplazmy. Apikoplast je pozměněný sekundární plastid
původem z ruduchy. Zajišťuje důležité metabolické funkce, a proto se na něj zaměřuje vývoj nových léčiv proti těmto
parazitům.
Ve složitých vývojových cyklech těchto parazitů se pravidelně střídají fáze (1) nepohlavního mnohonásobného
rozpadu zvaného merogonie (řec. meros = část) neboli schizogonie (řec. schizein = štěpit), dále fáze (2) vzniku a
splývání pohlavních buněk (gamogonie neboli gametogonie) a konečně nepohlavní fáze (3) tvorby oocyst obsahujících
sporocysty se sporozoity (sporogonie neboli sporulace). Po proniknutí sporozoita do buňky hostitele z něj vzniká velký
mnohojaderný schizont (meront), který se rozpadá na dceřiné jedince - merozoity. Ti napadají další buňky hostitele a
schizogonie se může i několikrát opakovat. Teprve po několika schizogonických pokoleních se merozoiti mění v
nezralé gametocyty, které dozrávají ve velké samičí makrogamety nebo se rozpadají v množství samčích bičíkatých
mikrogamet. Splynutím pohlavních buněk a vznikem diploidní zygoty končí gamogonie a začíná sporogonie. Kolem
zygoty se tvoří odolný obal a vzniká oocysta (řec. kystis, lat. cystis = váček, měchýřek). V ní se tvoří sporocysty neboli
spory a v nich meiózou vzniká různý počet haploidních sporozoitů. Počet sporozoitů a sporocyst uvnitř oocysty je
rodově specifický a využívá se k identifikaci při koprologickém vyšetření (mikroskopické vyšetření trusu). Teprve
vysporulované oocysty jsou infekční.
U jednohostitelských (monoxenních neboli homoxenních) druhů probíhá celý vývojový cyklus v těle jediného
hostitele, u druhů dvou- nebo obecně vícehostitelských (dixenních nebo heteroxenních) dochází ke střídání
definitivního hostitele a mezihostitele. Podstatná část sporogonie může probíhat ve vnějším prostředí (v trusu).
Velmi významná třída kokcidií (Coccidea, syn. Coccidiasina) je tvořena výlučně intracelulárními
(nitrobuněčnými) endoparazity.
Kokcidie čeledi Eimeriidae jsou monoxenní. Příslušníci veterinárně nejvýznamnějšího rodu Eimeria (podle
německého zoologa G. H. T. Eimera) mají ve zralých (vysporulovaných) oocystách o velikosti kolem 20 μm
4 sporocysty a v nich po dvou sporozoitech. Co do počtu druhů předčí všechny rody prvoků i živočichů (popsáno okolo
1 700 druhů). Parazitují ve střevním epitelu obratlovců včetně domácích zvířat a lovné zvěře. Jediná oocysta může po
2 merogoniálních cyklech dát vzniknout až 1 milionu oocyst. Eimerie se vyznačují značnou hostitelskou specifitou
(jsou adaptovány obvykle na jediný druh hostitele, pro jiné druhy jsou neškodné). Infekce se projevují zejména průjmy,
dochází až k úhynům. Výjimkou jsou ojedinělé druhy napadající jiné orgány, např. játra (E. stiedai u králíků). Mezi
vysoce patogenní druhy napadající střevo kura domácího patří např. Eimeria tenella. Produkce drůbežího masa a vajec
ve velkochovech by dnes nebyla možná bez paušálního používání preparátů proti těmto kokcidiím.
Příslušníci čeledi Toxoplasmatidae jeví trend k dvouhostitelskému cyklu a tvorbě extraintestinálních merogoniálních
stadií. Toxoplasma gondii je fakultativně heteroxenní kokcidie, jejímž definitivním hostitelem jsou kočkovité šelmy.
Typickým mezihostitelem jsou myši, ale mohou jím být prakticky všichni homoiotermové. Člověk je náhodným
mezihostitelem představujícím pro parazita "slepou uličku". Oocysty jsou krátkodobě vylučovány trusem postižených
koček do vnějšího prostředí, kde kontaminují vodu, hlínu, dětská hřiště a představují tak zdroj infekce pro mezihostitele
(teplokrevní obratlovci včetně člověka). Žádná jiná zvířata než kočkovité šelmy toxoplazmy trusem nevylučují!
Hlavním zdrojem infekce pro člověka je konzumace tepelně neopracovaného masa mezihostitelů obsahujího
merogoniální vývojová stadia T. gondii (zejména ovcí, koz, prasat a králíků), případně nepasterizovaného kozího mléka.
Jak vyplývá ze sérologických vyšetření, v České republice prodělá infekci toxoplazmami téměř třetina lidské populace.
Infekce u zdravých osob proběhne většinou bez příznaků (latentní infekce). U imunodeficitních pacientů např. s AIDS
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(oportunní infekce) bývá průběh toxoplazmózy vážný až letální. Při infekci gravidních žen může dojít
k transplacentárnímu přenosu na plod s následným abortem, poškozením mozku či oka.
Příslušníci dvouhostitelské čeledi Sarcocystidae vytvářejí cysty (tzv. sarkocysty, z řec. sarx, sarkos = maso)
ve svalovině mezihostitele, který je poté pozřen definitivním karnivorním hostitelem, u nějž parazitují ve střevě. Název
druhu Sarcocystis suihominis napovídá, kdo tvoří dvojici mezihostitel - hostitel.
Třídu krvinkovek (Haematozoea = Aconoidasida) tvoří dixenní krevní parazité obratlovců mající ve vývojovém
cyklu přenašeče – krevsající členovce, kteří jsou vlastně definitivními hostiteli, neboť u nich dochází ke gamogonii
a sporogonii. Jinak jejich vývojový cyklus připomíná výše popsaný cyklus kokcidií.
Plasmodium falciparum a 3 další, o něco méně nebezpečné druhy tohoto rodu jsou původci malárie u člověka.
Plazmodia jsou přenášena komáry rodu Anopheles, kteří aktivují především v noci. Při sání krve opouštějí slinné žlázy
komára sporozoiti, kteří se dostávají do jater člověka, kde dochází k exoerytrocytární merogonii. Po vyplavení
merozoitů do krve začíná erytrocytární merogonie, která je ukončena rozpadem napadených krvinek. Meronti
připomínají vzhledem prstýnek. Opakující se erytrocytární merogonie způsobuje periodické záchvaty zimnice (malárie)
provázené vysokou horečkou. U různých druhů plazmodií dochází k vyplavení merozoitů a k záchvatům v různých
intervalech (třídenní – terciána, čtyřdenní – kvartána, každodenní - kvotidiána). Část merozoitů v krvinkách se mění
v gametocyty, které jsou nasáty komárem, v jehož trávicím traktu dochází k dokončení gamogonie, tvorbě gamet
a jejich kopulaci. Zygotou je pohyblivý ookinet, který se aktivně dostává na vnější stranu trávicího traktu. Vzniklá
oocysta se postupně zvětšuje a uvnitř se vyvíjí několik set sporozoitů, kteří pronikají do slinných žláz komára a při sání
se dostávají slinami opět do krve obratlovců. Malárie je nejčastější příčinou úmrtí lidí v průběhu existence lidstva
(s výjimkou válek); každoročně na ni umírá 1 milion lidí. Vyskytuje se nejčastěji v tropických nížinných oblastech
s mokřady. U nás se kdysi vyskytovala i ve středních Čechách, po 2. světové válce se znovu objevila na jižní Moravě,
na východním Slovensku přetrvala až do 60. let. Prevence malárie je založena na potlačení komářích přenašečů
(insekticidy, vysoušení bažin, vysazování rybek - živorodek rodu Gambusia), k osobní ochraně se v noci používají sítě
– moskytiéry. K léčbě a prevenci se užívají léčiva – antimalarika, vůči nimž se však rozvíjí rezistence; tradičním lékem
byl chinin. Vakcinace dosud neexistuje kvůli silné antigenní proměnlivosti patogena. V Africe vedl selekční tlak
plazmodií k rozvoji dědičné srpkovitosti erytrocytů u člověka, která je spojena se zvýšenou odolností vůči této chorobě.
Na 60 % genů plazmodií se liší od genů ostatních eukaryot a má neznámou funkci. Plazmodium dokáže exportovat své
proteiny na povrch erytrocytů hostitele, kde se angažují ve prospěch parazita.
V našich podmínkách působí některé druhy rodu Plasmodium ptačí malárii.

Kmen: OBRNĚNKY (DINOFLAGELLATA)
Název je z řec. dinos = vířivý, flagellum = bičík. Obývají moře i sladké vody. Na povrchu buňky je vyztužená théka
neboli amfiesma, která může obsahovat celulózní destičky. Obvykle mají 2 bičíky v rýhách, uspořádané do podoby
zvané dinokont. Živí se fagocytózou nebo její modifikací zvanou myzocytóza (buněčný vampyrismus), přičemž
vysávají cytoplazmu kořisti. Polovina druhů obsahuje plastidy a je autotrofní. V botanické klasifikaci proto bývaly
obrněnky řazeny mezi nižší rostliny (odd. Dinophyta) a často se o nich nesprávně hovoří jako o „zelených řasách“.
Jako součást oceánského fytoplanktonu se významně podílejí na primární produkci v mořských ekosystémech a na
produkci atmosférického kyslíku. Některé druhy parazitují u mořských bezobratlých a mořských i sladkovodních ryb.
Zástupci fotosyntetizujícího rodu Symbiodinium žijí symbioticky intracelulárně v korálnatcích, mlžích (zévy),
mřížovcích a ploštěnkách; označují se často chybně jako řasy - zooxanthelly.
Gymnodinium, Alexandrium (dříve Gonyaulax) a další druhy při přemnožení způsobují "kvetení" resp.
vegetační zbarvení vody (angl. toxic bloom nebo red tide = rudý příliv, jeden z výkladů názvu Rudého moře),
kumulaci toxinů v potravních řetězcích a masové hynutí ryb a dalších živočichů. Produkují jedny z
nejúčinnějších přírodních toxinů s nervově paralytickými účinky. Jedná se o saxitoxin (podle mlžů rodu
Saxidomus), mytilotoxin (podle slávek - Mytilus spp.) nebo brevetoxin (podle obrněnky Karenia brevis,
dříve Gymnodinium breve). Tyto termostabilní toxiny mohou být příčinou až letálních otrav člověka.
Gambierdiscus toxicus žijící benticky na povrchu mořských mnohobuněčných řas produkuje ciguatoxin,
který se kumuluje v mořském potravním řetězci. Nejvyšších koncentrací může dosáhnout ve velkých dravých
tropických rybách a po jejich požití člověkem vyvolává závažnou alimentární intoxikaci zvanou ciguatera.

Skupina: AMOEBOZOA
Tato skupina se zčásti překrývá s tradičním taxonem kořenonožci (Rhizopoda = Sarcodina) a zahrnuje i hlenky
(Mycetozoa). Nový název lze přeložit jako měňavkovci (amoeba, améba = měňavka). Pomineme-li trubénky a jejich
příbuzné, z bývalých prvoků má tato skupina k živočichům resp. ke skupině Opisthokonta nejblíže (je její sesterskou
skupinou). S buňkami velmi podobnými amébám se setkáváme u řady skupin živočichů (amébocyty hobovců,
ostnokožců aj.). Amoebozoa mají panožky typu lobopodií nebo filopodií.
Měňavka velká (Amoeba proteus) dosahuje velikosti až 1 mm, pseudopodie mají laločnatý tvar (Proteus je bytost
z řecké mytologie neustále měnící podobu). Vyskytuje se ve sladkých vodách.
Měňavka úplavičná (Entamoeba histolytica) má jedinou lobopodii, postrádá bičíky, Golgiho aparát i mitochondrie
a žije tedy anaerobně. Je nebezpečným střevním parazitem člověka a zvířat. K nakažení dochází potravou a vodou
kontaminovanou čtyřjadernými odolnými cystami (např. nedostatečně omytá zelenina a ovoce, led do nápojů).
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Je známa ve dvou formách: f. minuta, která je nepatogenní, a z ní vznikající nebezpečná f. magna, což je patogenní
invazivní forma, která vyvolává amébovou dysenterii provázenou krvavými hlenovitými průjmy až vznikem jaterního
abscesu. Postihuje každoročně desítky milionů lidí hlavně v tropech a subtropech.
Mnohé druhy améb jsou nepatogenní a žijí v trávicím traktu člověka a zvířat jako komenzálové, což je nutno
zvažovat při případném mikroskopickém nálezu (jeden neškodný druh je např. morfologicky zcela totožný s měňavkou
úplavičnou). Četné druhy žijí volně ve vodě.

Skupina: OPISTHOKONTA
Tato skupina sdružuje především dvě blízce příbuzné tradiční říše - houby (Fungi) a živočichy (Animalia). Mimoto
sem patří trubénky a další skupiny, dříve řazené mezi prvoky resp. protisty. Název skupiny souvisí s přítomností
jediného "tlačného" bičíku na zadním konci buňky (řec. opisthen = zadní) - jim nejpříbuznější Amoebozoa mají
původně jeden "tažný" bičík. Amoebozoa a Opisthokonta tedy spolu tvoří skupinu Unikonta, zatímco příslušníci všech
dalších skupin mají původně 2 "tažné" bičíky (skupina Bikonta). Opisthokonta dále mají ploché mitochondriální kristy,
kdežto ostatní eukaryota je mají převážně trubicovité. Mají mj. schopnost syntetizovat kolagen, hlavním zásobním
polysacharidem je glykogen.
Třída trubénky (Choanoflagellata) představuje sesterskou skupinu mnohobuněčných živočichů v rámci výše
zmíněné skupiny Opisthokonta, tj. jsou to nejbližší žijící příbuzní živočichů (Metazoa), kteří s nimi sdílejí společného
předka. Jsou proto v popředí zájmu vědců studujících vznik živočichů. Trubénky jsou jednobuněčné nebo koloniální
přisedlé organismy žijící ve vodě. Na povrchu mají bičík obklopený cytoplazmatickým límečkem, čímž připomínají
choanocyty houbovců (kmen Porifera). Tento límeček je tvořen obdobou mikroklků. Trubénky již mají řadu genů
kódujících molekuly zapojené do mezibuněčné signalizace, transportu a adheze sousedních buněk. Tyto geny se tedy
kupodivu vyvinuly ještě před vznikem mnohobuněčnosti a byly pro ni až dodatečně použity (preadaptace). Patří sem
např. trubénka Haeckelova (Proterospongia haeckeli).

Říše: ŽIVOČICHOVÉ (METAZOA)
Živočichové jsou pohyblivé eukaryotní mnohobuněčné organismy s heterotrofním způsobem výživy. Jejich
somatické buňky jsou diploidní, bez buněčné stěny, obvykle diferencované do tkání, kde jsou propojeny mezibuněčnou
hmotou (extracelulární matrix) s obsahem kolagenu. Mezibuněčné spoje zahrnují dezmosomy, těsná spojení (tight
junctions) apod. Mitochondriální genom živočichů je ve srovnání s jednobuněčnými organismy malý. Vytvářejí určitým
způsobem pohlavní buňky (bičíkaté jednobuněčné spermie a vajíčka) a jejich embrya vznikají rýhováním vajíček
(zygoty). Jsou nesmírně rozmanitou skupinou (biodiverzita), neboť zahrnují velkou většinu všech existujících
biologických druhů.
V současné době je známo něco přes 30 recentních kmenů živočichů. Kmen je tradiční taxonomická kategorie
zahrnující spřízněné evoluční linie živočichů s podobným základním tělním plánem, lišícím se podstatně od příslušníků
jiných kmenů (např. měkkýši versus hlístice). Podobně jako ostatní kategorie je arbitrážně (uměle) definovaná a
podléhá změnám (např. bývalý „kmen“ bradatic byl nedávno začleněn jako pouhá čeleď do kmene kroužkovců).
Zatímco některé kmeny mají jen několik popsaných zástupců, do jiných patří nesmírné množství druhů (např. členovci).
Zhruba polovina všech živočišných kmenů je výhradně mořských. U ostatních kmenů se v moři vyskytuje alespoň část
zástupců, s jedinou výjimkou dnes výhradně suchozemského kmene drápkovců. I tento kmen se však původně vyvinul
v moři. Přibližně třetina kmenů obsahuje parazitické zástupce a 5 kmenů je obligátně (výhradně) parazitických. V ČR je
zastoupena necelá polovina světového spektra živočišných kmenů. V následujícím textu je podán stručný přehled
většiny kmenů; pouze kmeny významné z fylogenetického nebo praktického hlediska jsou popsány podrobněji.

DVOULISTÍ, RADIÁLNĚ SYMETRIČTÍ ŽIVOČICHOVÉ
(DIBLASTICA/DIPLOBLASTICA, RADIATA)
Kmen: HOUBOVCI, HOUBY (PORIFERA)
Tento kmen býval spolu s vločkovci vydělován do parafyletické skupiny Parazoa (řec. para = vedle, mimo, zoon =
zvíře), neboť na rozdíl od pokročilejších eumetazoí u nich často nelze hovořit o skutečné symetrii a neexistují zde dosud
tkáně. Název je odvozen z lat. porus = otvor, řec. forein = nosit. Řada slov týkajících se houbovců má základ v latin.
spongia = houba (viz též angl. sponge, slovensky špongia). Jde o vodní, převážně mořské živočichy. Žijí přisedle, často
tvoří kolonie, které jsou prakticky nepohyblivé a připomínají více rostliny než živočichy. Z živočichů se nejvíce
podobají sumkám nebo mechovcům. Mořské druhy mohou být pestře zbarveny. Houbovci nemají vytvořeny tkáně ani
orgány a jejich buňky se vyznačují značným stupněm autonomie. Z toho vyplývá enormní schopnost regenerace.
Z drobných fragmentů nebo rozptýlených buněk se může za předpokladu přítomnosti určitých typů buněk znovu
zformovat celý organismus (tzv. somatická embryogeneze). Mohou vznikat i chiméry z více jedinců, nikoli však
z příslušníků různých druhů. Jsou obvykle bez symetrie, méně často mají radiální symetrii. Vakovité tělo o velikosti od
několika mm až po více než 2 m (v závislosti na druhu houby) je tvořeno dvěma vrstvami buněk, které jsou obdobou
ektodermu a entodermu, mezi nimiž se nachází rosolovitá hmota mezoglea (mezohyl). Stěna křemitých hub je tvořena
syncytiem, největším v živočišné říši. Povrch hub je poset póry (ostium, plurál ostia, ostie), jimiž živočich nasává vodu,
která pak odchází větším otvorem v horní části zvaným osculum. Částečky potravy rozptýlené ve vodě (organický
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detritus, bakterie aj.) se zachycují ve vnitřní dutině - spongocoelu. Z hlediska získávání potravy jsou tedy houby
mikrofágové neboli filtrátoři s intracelulárním trávením. Jednotlivé buňky se specializují na různé funkce.
Např. vnitřní vrstvu odpovídající entodermu tvoří límečkovité buňky s bičíkem - choanocyty, které připomínají
trubénky (Choanozoa). Choanocyty fagocytují potravu a kmitání jejich bičíků umožňuje průtok vody houbou.
V mezoglei jsou přítomny archeocyty se schopností fagocytózy a améboidního pohybu (proto zvané též amébocyty),
které se mohou diferencovat v řadu dalších typů buněk s různými funkcemi (totipotentní buňky). Připomínají tak
makrofágy a embryonální kmenové buňky obratlovců. Vnitřní kostra je tvořena fibrilárním proteinem sponginem
(derivát kolagenu) nebo prostorovou sítí jehlic (spikuly) z uhličitanu vápenatého nebo oxidu křemičitého, nejčastěji je
však kombinací obojího. Z povahy endoskeletu vychází i systematika hub. Běžná je symbióza s fotosyntetizujícími
organismy - sinicemi, řasami nebo obrněnkami, ale i s řadou bezobratlých živočichů.
Základem tělní stavby houbovců je váček resp. pohárek, který má různě složité vnitřní dutiny fylogeneticky
odvozené zprohýbáním stěny houby. Nejjednodušší je askonový typ s jednoduchou dutinou, složitější je sykonový typ
s vchlípeninami uvnitř základní dutiny a nejsložitější je leukonový typ s dutinou, která je rozdělena do mnoha komůrek
propojených kanálky. Tento typ je nejrozšířenější vzhledem k nejefektivnějšímu využití filtrované potravy
a nejúčinnější difuzi dýchacích plynů. Houby jsou velmi starobylou (doloženy již v ediakarské fauně), ale evolučně
úspěšnou skupinou, jejíž adaptivní radiace se týkala především zdokonalování zmíněného filtračního systému.
Většina hub jsou hermafrodité. Jejich rozmnožování je nepohlavní i pohlavní. Příkladem prvního je fragmentace
vlivem proudů, vln, predátorů apod. Jen zřídka probíhá vnější pučení způsobující rozrůstání kolonií. U sladkovodních
druhů dochází ke vnitřnímu pučení – gemulaci, kdy archeocyty ve speciálním obalu o velikosti špendlíkové hlavičky
(gemule) po zániku mateřského organismu přečkávají ve stavu anabiózy a extrémní odolnosti nepříznivé podmínky
(zimní mrazy, vyschnutí) a později z nich vzniká nová kolonie. Gemule mohou být roznášeny na další lokality
po přichycení např. na ptáky. Tato strategie umožňuje přisedlým živočichům osídlovat nová území. S obdobnými
útvary zvanými statoblasty a podobnou strategií se setkáváme u kmene mechovců (Bryozoa, Ectoprocta). Při pohlavním
rozmnožování se ze zygoty vyvíjí v závislosti na systematické skupině několik typů planktonních larev s bičíkatými
buňkami odpovídajících stadiu blastuly; proces gastrulace se může značně lišit od embryonálního vývoje ostatních
živočichů. Z nich se vyvíjí po přisednutí k podkladu dospělá houba. Extrapolací z rychlosti neukončeného růstu
se odhaduje, že velcí jedinci mohou dosahovat stáří stovek až tisíců let.
Houba mycí (Spongia officinalis) je druh ze Středozemního moře, v minulosti využívaný pro svou sponginovou
kostru k mytí. Od starověku byla sbírána napichováním na trojzubec, od nějž je odvozován symbol antického boha moří
Poseidona - Neptuna. Nadměrným sběrem byly její populace silně zdecimovány. Dnes jsou houby zkoumány jako
potenciální zdroj léčivých látek včetně protinádorových. Využívají se i jako modelové organismy biomedicínského
výzkumu ke studiu zákonitostí regenerace, morfogeneze, diferenciace, kmenových buněk a vzniku imunitního systému.
Několik druhů hub se vyskytuje i v ČR. Vytvářejí povlaky a útvary na kamenech, rostlinách a dalších objektech
ve vodě.

Kmen: LÁČKOVCI (COELENTERATA)
Vědecký název pochází z řec. koilos = dutý, enteron = střevo. Český název je odvozen od trávicí dutiny - láčky,
která odpovídá prvostřevu (archenteron) gastruly. Jimi počínaje bývali živočichové označováni jako Eumetazoa,
tj. "skuteční živočichové" (z řec. eu = pravý, opravdový, dobrý; meta = mezi, po). Mořští, méně často sladkovodní
živočichové, jejichž tělo je tvořeno dvěma vrstvami buněk; symetrie je typicky radiální. Tato tradiční skupina již nebyla
po řadu desetiletí uznávána, podle některých pramenů však byla nedávno potvrzena její monofylie.
Podkmen: ŽAHAVCI (CNIDARIA)
Žahavci jsou vodní, zejména mořští živočichové, žijí přisedle na dně nebo volně (pelagicky). Název je odvozen
z řec. knide = kopřiva. Jednoduché tělo s radiální (paprsčitou) symetrií je tvořeno dvěma vrstvami buněk (odpovídá
stadiu gastruly), specializovanými na určité funkce, poprvé se zde tvoří tkáně a soustavy (gastrovaskulární, nervová).
Mají rovněž jednoduché smyslové receptory.
Povrch těla je tvořen ektodermem, ve kterém se nacházejí např. myoepiteliální stažitelné buňky, umožňující
pohyb. Vnitřní entoderm (gastrodermis) je tvořen epiteliálními žláznatými a trávicími buňkami. Trávicí dutina má
jediný společný přijímací a vyvrhovací otvor. Rosolovitá mezoglea je u žahavců s výjimkou medúz značně redukována.
Unikátním rysem tohoto kmene jsou žahavé buňky (knidocyty) umístěné v celých bateriích zejména na chapadlech.
Jedná se o jeden z nejdůmyslnějších a nejúčinnějších produktů evoluce bezobratlých. Žahavé buňky po podráždění
výběžku knidocilu vystřelují z tzv. nematocyst do kořisti jako harpunu rozmotávající se duté žahavé vlákno, jímž je
aplikován toxin, který imobilizuje kořist. Žahavých buněk je přes 20 funkčně rozrůzněných typů. Žahavci mají
nejjednodušší nervový systém - difuzní (rozptýlenou) nervovou soustavu. Nepřítomnost centralizace je podmíněna
tím, že zde neproběhla cefalizace a podněty nepřicházejí preferenčně z jednoho směru (přisedlost nebo pasivní unášení
vodou). Obdobný typ uspořádání neuronů se zachoval i ve střevě obratlovců včetně člověka (myenterická nervová
pleteň).
V rozmnožování žahavců dochází zpravidla k metagenezi (rodozměně), kdy se střídá pohlavní a nepohlavní
generace. Pohlavní generací je volně plovoucí medúza, která tvoří v gonádách gamety, jejichž splynutím vzniká
zygota. Ta se mění v planktonní larvu - planulu, která časem přisedá a vytváří nepohlavní generaci - polypa. Příčným
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zaškrcováním těla polypa (strobilací) se nepohlavně tvoří malé medúzky, které rostou a pohlavně dospívají. Polypi se
množí nepohlavně pučením.
Kontakt s některými žahavci má pro člověka bolestivé a někdy až smrtelné následky (ve 20. stol. celosvětově 1500
obětí). Zejména ve východní Asii (nejvíce v Japonsku) se medúzy využívají ke kulinářským účelům, i když obsahují až
98 % vody. Žahavci již dlouho přitahují pozornost biologů svou schopností regenerace. Nedávno bylo zjištěno, že
jeden druh polypovců, Turritopsis nutricula, je schopen ze stadia medúzy pravidelně a opakovaně revertovat do stadia
polypa. Tato transdiferenciace mu propůjčuje jako jedinému známému živočichovi de facto biologickou nesmrtelnost.
Někteří žahavci včetně korálů, sasanek i čtyřhranek se využívají jako modelové organismy např. při studiu regenerace,
evoluce zraku a v genomice. Z medúz talířovek byly poprvé získány některé fluorescenční proteiny, které našly
rozsáhlé uplatnění jako markery v genovém inženýrství; za tento objev byla v r. 2008 udělena Nobelova cena. Kolagen
získávaný z medúz je používán ve výzkumu i terapii v revmatologii. Bylo zjištěno, že žahavci, ale i vločkovci
a houbovci ve svém genomu uchovávající mnohé starobylé geny společné s prokaryoty, protisty, rostlinami a houbami,
které byly třílistými bilaterálními živočichy během pozdější evoluce ztraceny. Tyto ztráty se týkaly ve větší míře
prvoústých ze skupiny Ecdysozoa (viz dále) než druhoústých. Žahavci tak sdílejí více genů s obratlovci než např.
s hmyzem nebo hlísticemi.
Třída: korálnatci (Anthozoa)
Výlučně mořští žahavci, žijící převážně v koloniích, tvoří pouze stadium polypa. Vědecký název vystihuje vzhled
polypů (řec. anthos = květina). Jsou evolučně nejpůvodnější skupinou žahavců. Kostra je zpravidla tvořena organickou
hmotou koralinem, vápencem nebo chybí (u sasanek). Typické je pro ně členění láčky podélnými přepážkami, což
zvětšuje funkční plochu pro trávení.
Korálnatci se rozmnožují nepohlavně pučením nebo pohlavně. V poslední době se stále častěji chovají v mořských
akváriích.
Podtřída: šestičetní (Hexacorallia)
Chapadla a septa jsou v násobcích šesti.
Řád: sasanky (Actiniaria)
Velcí solitérní polypi netvoří kolonie ani exoskelet, mají silnou mezogleu, mohou se pomalu posouvat po podkladu
pomocí nožního terče. V případě ohrožení nebo bez vody za odlivu se stáhnou. Mohou se živit nejen planktonem, ale i
drobnými rybkami. Při lovu větší kořisti a ohrožení vystřelují z těla speciální žahavá vlákna (akoncie) i na vzdálenost
10 cm. Známá je jejich symbióza s raky poustevníčky (Pagurus) a rybami klauny (Amphiprion).
Řád: větevníci (Scleractinia = Madreporaria)
Tito tzv. útesoví koráli žijí převážně v tropických mořích, kde vytvářejí obrovské kolonie a jejich vápenité kostry
tvoří základ korálových útesů. Představují důležitý horotvorný činitel (souvrství vápenců). Zejména v noci loví
plankton vysunutými chapadélky. K životu potřebují intracelulární symbiotické fotosyntetizující obrněnky dříve zvané
zooxanthelly, které jim dodávají organické látky. Potřeba světla pro obrněnky je příčinou, proč většina větevníků roste
jen v malých hloubkách do 50 m. Nesnášejí zakalené vody s nižší salinitou (okolí ústí veletoků). Vytvářejí 3 typy útesů
– lemové (při pobřeží), bariérové (kumulace lemových útesů) a atoly. Vznik atolu dorůstáním útesu po obvodu
klesajícího vulkanického ostrůvku objasnil Ch. Darwin. Velký bariérový (bradlový) útes u Austrálie měřící přes 2 tis.
km je největším živočišným výtvorem; je viditelný i z Měsíce. Koráli tvoří s dalšími druhy živočichů nesmírně pestré
společenstvo s neobyčejně vysokou biodiverzitou, obdobné tropickým pralesům na souši. Korálové útesy tak
představují oázy kypící životem v jinak na život chudých tropických mořích. Příčinou současného celosvětového
masového odumírání korálů jsou globální antropogenní změny klimatu (oteplování moří), okyselování, znečištění a
zakalení moří (v souvislosti s odlesňováním), těžba vápence pomocí trhavin, devastace společenstev rybáři i turisty
(sběr korálů pro suvenýry, lov rybek kyanidy). Masovému hynutí korálů předchází jejich vybělování, jež je důsledkem
vymizení obrněnek. Existuje reálná hrozba, že během několika desetiletí korálové útesy s jejich bohatými společenstvy
zcela zaniknou. Svou činností koráli významnou měrou zasahují do koloběhu uhlíku, jehož rovnovážný stav je
nezbytnou podmínkou existence biosféry. Jedná se o fixaci atmosférického CO 2 po rozpuštění v mořské vodě do
korálového vápence, který se subdukcí stává součástí magmatu a sopečnými erupcemi se uhlík ve formě CO2 opět ocitá
v ovzduší jako tzv. skleníkový plyn. Vychýlení tohoto procesu na jednu či druhou stranu může vést k proměně naší
planety až ke stavu, jaký je na Venuši (maximální skleníkový efekt) nebo Marsu (nulový skleníkový efekt); obě situace
jsou neslučitelné s existencí života.
Třída: polypovci (Hydrozoa)
Zástupci této třídy mají stadium polypa i medúzy, ale časově i funkčně obvykle převládá stadium polypa.
Hydromedúzy mají obdobnou stavbu jako skyfomedúzy (viz dále).
Medúzka sladkovodní (Craspedacusta sowerbyi) má hydromedúzu velkou asi 2 cm, polyp je 10x menší. U nás je
nepůvodním (alochtonním) druhem, vyskytuje se hlavně v některých přehradních nádržích.
Nezmaři (Hydra spp.) žijí v našich sladkých vodách. Vědecké jméno je odvozeno od antické mytologické mořské
obludy. Měří až několik cm a jsou značně atypickými polypovci, neboť netvoří kolonie a kromě pučení se množí
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i pohlavně, aniž by vytvářeli stadium medúzy. Jejich nožní terč není přirostlý k podkladu a pohybují se pomocí
chapadel píďalkovitým nebo i kotoulovitým pohybem. Mají vysokou regenerační schopnost – odtud český název.
Většina druhů polypovců žije v moři a tvoří kolonie polypů propojené společnou láčkou. Jejich větvené trsy
připomínají rostliny (keříky, kapradiny) a polypi vypadají jako nepatrné kvítky - např. rod pohárovka (Obelia).
V kolonii dochází k specializaci jedinců na různé funkce.
Příslušníci řádu trubýšů (Siphonophora) jsou pelagičtí mořští koloniální živočichové (tzv. individua vyššího řádu),
na jednom centrálním stvolu zpravidla vyrůstají různě specializovaní jedinci s centrální trávicí dutinou. Jejich funkcí je
např. rozmnožování – gonozoidi, trávení – gastrozoidi apod. V nejvyšším bodě trsu je plynem naplněný měchýř pneumatofor, který drží kolonii na hladině a jako plachta využívá k pohonu vítr.
Měchýřovka portugalská (Physalia physalis) bývá často mylně pokládána za medúzu, ale je to kolonie s žahavými
chapadly dlouhými až desítky m. Může být velmi nebezpečná plavcům. Vyskytuje se obvykle ve skupinách čítajících až
tisíce trubýšů a bývá vyplavována na pláže. Je potravou některých mořských želv.
Třída: medúzovci (Scyphozoa)
Český název této výhradně mořské skupiny pochází od řecké mytologické obludy, vědecký název vystihuje tvar
(řec. skyphos = pohár). Převládá u nich stadium medúzy s vysokým podílem rosolovité mezoglei (viz angl. název
jellyfish). Vypouklá strana zvonu se nazývá exumbrella, pod zvonem (subumbrella) nebo z jeho okraje vyrůstají
chapadla se žahavými buňkami. Ústní otvor vede do trubicovitého manubria s láčkou, která se ve zvonu větví
v gastrovaskulární soustavu z radiálních chodeb, spojených chodbou okružní. Jak říká název, tento systém kombinuje
funkce trávicí a cévní soustavy - trávení a rozvod živin. Po obvodu zvonu jsou rozmístěné kombinované smyslové
útvary zvané rhopalia, která obsahují statocystu, chemorecepční buňky, někdy i více či méně jednoduché očko
a nervové ganglion. Ganglia jsou spojena po obvodu zvonu nervovým prstencem a napojena na nervovou síť. Některé
druhy dosahují značných rozměrů (průměr zvonu až 2 m, chapadla až 40 m). Medúzy se v moři často sezónně objevují
v obrovských počtech. Stále častější výskyt těchto koncentrací v poslední době je přičítán eutrofizaci moří v důsledku
splavování zenědělských hnojiv, likvidaci přirozených nepřátel a konkurentů medúz nadměrným rybolovem, rozvlékání
nepůvodních druhů žahavců, oteplení moří a dalším antropogenním vlivům.
Ke známým druhům patří např. talířovka ušatá (Aurelia aurita). Kořenoústka plicnatá (Rhizostoma pulmo) má
květákovitě modifikované manubrium bez většího otvoru, proto je mikrofágem s mimotělním trávením. Při plavání
vykonává rytmické pohyby, připomínající dýchání – Aristoteles ji proto nazýval „plíce moře“.
Rybomorky (Myxozoa)
Rybomorky nebo také výtrusenky jsou žahavci (nejspíše medúzovci) extrémně zjednodušení adaptací
k parazitickému způsobu života. V minulosti byly mylně řazeny mezi prvoky, později klasifikovány jako samostatný
kmen živočichů incertae sedis (nejasného postavení). Některé druhy resp. stadia byly popsány již v 19. stol. a teprve
nedávno byla zjištěna jejich příslušnost k této skupině a pochopeny vzájemné vztahy. Název pochází z řec./lat. myx =
hlen, zoon = živočich. Rybomorky jsou významnými parazity ryb, ale i některých dalších živočichů. Mají většinou
mikroskopické rozměry, parazitují v buňkách, mezibuněčných prostorách tkání nebo v tělních dutinách. Dělí se do 2
tříd, přičemž u jedné jsou hostiteli kromě ryb i sladkovodní mechovky (kmen Bryozoa, Ectoprocta), zatímco u druhé to
jsou vodní kroužkovci.
Rybomorka pstruží (Myxobolus cerebralis) proniká z kůže po nervových vláknech do chrupavčité kostry lebky
a páteře plůdku lososovitých ryb a vyvolává u nich působením na statokinetické ústrojí poruchy koordinace pohybů (viz
angl. whirling disease = "točivá nemoc"). Dospělé ryby s osifikovanou kostrou jsou k infekci odolné, což je možno
využít v boji s touto parazitózou (osazení sádek po nemocném plůdku dospělými rybami). Definitivním hostitelem jsou
nitěnky.
Myxobolus pfeifferi je původcem tzv. moru parem. Vytváří v podkoží cysty obalené pojivovou tkání hostitele.
Vzniklé "boule" připomínající nádory znehodnocují ryby z hlediska konzumu. Některé rybomorky zejména u mořských
ryb svými proteolytickými enzymy postmortálně ztekucují svalovinu, která po tepelné úpravě má rosolovitou
konzistenci (filé z tresek).

DVOUSTRANNĚ SYMETRIČTÍ TŘÍLISTÍ ŽIVOČICHOVÉ (BILATERIA = TRIBLASTICA)
Tito živočichové mají již tři zárodečné listy (ektoderm, entoderm a mezi nimi mezoderm). Jejich symetrie je
zrcadlově dvoustranná (bilaterální). Mají zřetelnou předozadní osu těla a dorzoventrální asymetrii. Nervová soustava je
gangliová. Bazální (nejpůvodnější) recentní zástupci bilaterií žijí v mořích a byli dříve řazeni mezi ploštěnky. Jejich
předkové byli patrně prvními živočichy s bilaterální symetrií, k čemuž mohl přispět dravý způsob života (vyhledávání
a pronásledování kořisti). Z toho vyplynula lokalizace smyslových orgánů a centralizace nervového systému do přídě
těla - vznik hlavové části (cefalizace).

PRVOÚSTÍ (PROTOSTOMIA)
U prvoústých během embryonálního vývoje z původního blastoporu obvykle vzniká ústní otvor. Mají zpravidla
determinační vajíčka se spirálním rýhováním. Jsou obvykle multiciliátní. Mezoderm vzniká zpravidla z okrajů
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blastoporu, mnohdy z jediné kmenové buňky (endomezoblastu). Pokud je vytvořen coelom, vzniká většinou druhotným
rozchlípením původně kompaktního mezodermu. Příslušníci některých kmenů (Platyhelminthes, Nematoda, Annelida
aj.) byli a někdy ještě stále jsou označováni souhrnným názvem „červi“. Kdysi existoval i v zoologickém systému kmen
červi (Vermes), který však byl umělým seskupením nepříbuzných taxonů a jako takový byl již dávno zrušen. Zmíněný
latinský termín přežívá v některých označeních, např. verminózní pneumonie (zánět plic vyvolaný hlísticemi),
processus vermiformis, vermifugní (odpuzující červy). Vzhledem k tomu, že termínem „červi“ jsou v běžné mluvě
označovány i některé larvy motýlů, much apod., měli bychom se tomuto matoucímu pojmu v zoologii vyhýbat. U
parazitických zástupců se tradičně používá z latiny odvozený termín helminti. Těmito skupinami se zabývá vědní
odvětví – helmintologie a příslušný slovní základ se objevuje i v odborných termínech jako dehelmintizace (odčervení),
anthelmintika (léčiva působící proti "červům") apod. Nemoci vyvolávané těmito parazity se souhrnně nazývají
helmintózy a u jejich jednotlivých skupin jsou názvy nemocí odvozeny od vědeckého názvu příslušného taxonu trematodózy, cestodózy, monogeneózy, akantocefalózy, nematodózy, hirudineózy apod.
Nadkmen: LOPHOTROCHOZOA
Název vychází z výskytu věnce chapadélek (lofoforu) a larvy zvané trochofora u mnohých příslušníků této skupiny
(z řec. lophos = chochol, trochos = kruh, phorein = nosit).

Kmen: PLOŠTĚNCI (PLATYHELMINTHES = PLATHELMINTHES)
Živočichové nesegmentovaného dorzoventrálně oploštělého těla, mající dobře utvářenou hlavovou část
(cefalizace), žijící buď volně nebo paraziticky. Původní tvar těla byl však evidentně válcovitý a rozměry
mikroskopické. Mezoderm je tvořen silně vakuolizovanými buňkami a je označován jako mezenchym. Mezi buňkami
vznikají štěrbinovité prostory (lakuny) vyplněné tekutinou. Představují nejjednodušší tělní dutinu – schizocoel (řec.
schizein = štěpit, koilos = dutina). V anglosaské literatuře je používán termín parenchym. Tak jako u kroužkovců nebo
měkkýšů, díky nestlačitelnosti tekutiny, představuje schizocoel hydrostatický skelet, který ploštěncům uděluje určitou
rigiditu. Diferencované somatické buňky často ztrácejí schopnost dělení, s růstem živočicha jsou tkáně stále "řidší"
a jsou doplňovány totipotentními kmenovými buňkami (neoblasty), které představují až 1/3 všech buněk. Ty se
uplatňují i při reprodukci. Hlavní synapomorfií (společná evoluční novinka) je zvláštní bazální systém bičíků pokožky
(epidermis). Volně žijící ploštěnci mají tělo kryto multiciliátním řasinkovým epitelem, který má funkci pohybovou.
Na povrchu parazitických druhů je vytvořena neodermis neboli tegument. Tvrdé struktury (kopulační nebo
přichycovací orgány) jsou odvozeny z bazálních lamin, neboť na rozdíl od např. hlístic nemají kutikulu. Pohybový
aparát představuje hladká svalovina uspořádaná do několika vrstev, tvořící tzv. podkožní svalový vak. Cévní a dýchací
soustava dosud nejsou vytvořeny. Trávicí soustava je neúplná, střevo končí slepě (ploštěnky, motolice) nebo vymizelo
(tasemnice). Vylučovací orgány představují protonefridia, párově uspořádaná, jejichž základem je plaménková buňka
(cyrtocyt, solenocyt). Kmitáním bičíků plaménkových buněk vzniká podtlak, který umožňuje přestup metabolitů ze
schizocoelu do protonefridia. Nervová soustava je koncentrovaná do hlavové části. Nervový systém je tvořen párovým
gangliem ("mozek"), ze kterého vybíhají kraniálním a zejména kaudálním směrem nervové pruhy (provazce), příčně
pospojované komisurami, které tak mohou vytvářet nervovou síť, někdy i žebříčkového tvaru. Smyslové orgány
představují zrakové, hmatové a čichové receptory.
Rozmnožování je pohlavní a časté je i nepohlavní rozmnožování, které je vloženo do složitého ontogenetického
vývoje. Pro některé parazitické skupiny jsou typické složité vývojové cykly. Převážná většina ploštěnců jsou
hermafrodité, u kterých zpravidla dochází k výměně samčích pohlavních buněk mezi dvěma jedinci, a to vnitřním
oplozením. Samooplození (autogamie) je vzácné (tasemnice). Anatomie pohlavních ústrojí u parazitických skupin je
poměrně složitá; často vyplňují z velké části celou tělní dutinu, protože produkce vajíček je neobyčejně velká.
Jednotlivé součásti pohlavního ústrojí jsou pojmenovány analogicky s názvoslovím zavedeným u obratlovců. Samčí
pohlavní orgány jsou tvořeny varlaty, na která navazují chámovody a semenný váček vyúsťující na penisu (cirrus).
Spermie mají obvykle 2 bičíky. Samičí orgány představují nepárový vaječník (germarium, ovarium), vejcovod, ootyp,
dlouhý uterus, někdy vagina a receptaculum seminis, které slouží k uchování spermatu partnera po kopulaci
(nezaměňovat se semenným váčkem, vesicula seminalis, který je součástí samčího pohlavního ústrojí). Pro některé
skupiny včetně parazitických je typická neooforie, kdy společný vaječný obal obsahuje jeden nebo více oocytů
a vitelocyty, které se rozpadají a vyživují embryo (výjimečný ektolecitální typ výživy vajíček). Vitelocyty poskytují
i materiál pro vaječné obaly a tvoří se ve žloutkových trsech - vitelariích (lat. vitellus = žloutek). Ootyp je rozšířený
útvar na přechodu vejcovodu a dělohy. Dochází zde k oplození a tvorbě obalů vajíčka. Ústí sem i Mehlisova
skořápečná žláza, receptakulum a vývody žloutkových trsů. Celek doplňují pohlavní atrium nebo kopulační burza
(bursa copulatrix).
Třída: ploštěnky (Turbellaria)
Jedná se o parafyletickou skupinu, někdy povyšovanou na podkmen. Převážně volně žijící, vodní nebo půdní
živočichové, kteří vždy vyžadují vlhké prostředí. Jen malý počet druhů parazituje u ostnokožců, korýšů a mlžů. Mají
protáhlé, dorzoventrálně zploštělé tělo o délce 1 mm až několik cm (výjimečně 60 cm), kryté jednovrstevnou
pokožkou s řasinkami. Řasinky kmitáním působí víření vody (turbulence), odtud vědecký název. V pokožkových
buňkách nejvýznamnější podskupiny ploštěnek se tvoří tyčinkovité útvary rhabdity (řec. rhabdos = tyčinka), které po
vypuzení z těla bobtnají na sliz a umožňují pohyb, obranu nebo znehybnění kořisti (obdoba trichocyst nálevníků). Mají
zvláštní dvoužlázový adhezivní orgán k přichycení na podkladu tvořený pouhými 3 buňkami (produkce lepidla,
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ukotvení, produkce rozpouštědla). Mořské a tropické druhy mohou být nápadně zbarvené. Trávicí soustava má jeden
společný ústní a současně vyvrhovací otvor, obvykle ne na přídi, ale na ventrální straně těla; hltan může být
vychlípitelný. Již překonaná klasifikace ploštěnek byla založena na různé míře větvení střeva. Některé ploštěnky se živí
dravě (viz dále), u býložravých druhů je častá saprofagie. Na hlavě ploštěnek je frontální orgán - skupiny žláznatých
a smyslových buněk (hmatové laloky a jednoduchá očka). Ploštěnky mají enormní regenerační schopnost. Většina
ploštěnek jsou hermafrodité, mohou se rozmnožovat i nepohlavně architomií nebo paratomií. U mořských zástupců je
vývoj nepřímý, přes obrvenou larvu. Ploštěnky mají praktický význam jako indikátoři saprobie vod a jako modelové
objekty v experimentální biologii (studium regenerace).
Ploštěnka mléčná (Dendrocoelum lacteum) je náš běžný vodní druh dlouhý asi 2,5 cm.
Podkmen: NEODERMATA
Tento nově zavedený taxon zahrnuje pouze paraziticky žijící ploštěnce. Dospělci mají povrch těla krytý
syncytiálním epitelem označovaným jako neodermis neboli tegument. Zatímco u volně žijících ploštěnců se kmenové
buňky (neoblasty) začleňují do pokožky postupně, zde k tomu dochází náhle, jejich výběžky pronikají bazální laminou
pokožky, rozšiřují se a spojují pod pokožkovými buňkami, které degenerují a výběžky neoblastů pak splývají
v povrchové syncytium, zatímco těla neoblastů s jádry zůstávají pod bazální laminou. To umožňuje regulaci průniku
látek v obou směrech a plnění dvou značně protichůdných funkcí - ochrany před trávicími šťávami a imunitním
systémem hostitele a současně absorpce živin z jeho trávicího traktu. Nejde proto o pouhou kutikulu (jak byl tegument
dříve označován), ale složitou, metabolicky velmi aktivní strukturu obsahující mikrotrichie, mikroklky, glykokalyx
aj. Řasinkový epitel na povrchu těla je zachován pouze u raných larválních stadií (miracidium, koracidium,
onkomiracidium). Došlo ke ztrátě rhabditů i dvoužlázového adhezivního systému.
Třída: motolice (Trematoda)
Podtřída: Digenea
Vědecký název motolic pochází z řec. trematodes = děravý. Dvojrodé motolice (Digenea) jsou obligátními
endoparazity obratlovců. Tělo mají listovité, ploché. Velikost je od desetin mm do několika cm, výjimečně až několika
m. Z tegumentu někdy vyčnívají ostny. Charakteristickým znakem jsou přísavky (acetabula), které jsou nejčastěji dvě.
Za ústní přísavkou pokračuje trávicí soustava, která se nejčastěji dělí ve dvě slepé střevní větve, jež mohou mít
postranní výběžky, zvětšující kapacitu střeva. Břišní přísavka představuje jen fixační aparát. Většinu těla zaujímají
složité a objemné pohlavní orgány. Patří k nim obvykle párová varlata a nepárový vaječník. Z ootypu vychází tzv.
Laurerův kanál.
Motolice mají nejsložitější vývojové cykly, zahrnující 1-2, výjimečně až 3 mezihostitele (čtyřhostitelský cyklus).
Prvním mezihostitelem bývá plž a případnými druhými mezihostiteli členovec, ryba aj. Často dochází v průběhu vývoje
k nepohlavnímu rozmnožování larev (pedogenetická polyembryonie), čímž se počet jedinců vzniklých z jednoho
vajíčka mnohonásobně zvětšuje. Motolice jsou hermafrodité s výjimkou čeledě Schistosomatidae.
Motolice jaterní (Fasciola hepatica) parazituje především u ovcí a skotu. Je několik cm dlouhá. Dospělec žije
v jaterních žlučovodech. V játrech jedné ovce mohou žít až stovky motolic, které působí závažné patologické změny.
Vajíčka opatřená víčkem putují se žlučí do střeva a s trusem se dostávají do vnějšího prostředí. Z vajíček se líhne
mikroskopická larva - miracidium, která má obrvený povrch a čile se pohybuje ve vodě (připomíná nálevníka).
Podmínkou dalšího vývoje je přítomnost bahnatky malé (Galba truncatula), která je mezihostitelem. Ta žije na
zamokřených loukách a bažinatých pastvinách. Larva pomocí chemotaxe vyhledá plže a vnikne do jeho
hepatopankreatu, ve kterém se mění ve sporocystu. Z té asexuálním způsobem ze zárodečných buněk vzniká několik
redií (podle italského přírodopisce Rediho, 1626-1698), přičemž se může tento proces ještě jednou opakovat (redie I.
a II řádu). Z každé zralé redie vzniká větší počet cerkárií, které mají svalnatý "ocásek" (řec. kerkos = ocas). Cerkárie
opouštějí mezihostitele a pomocí ocásku se pohybují volně ve vodě. Z jednoho plže se uvolní stovky cerkárií. Cerkárie
se přichytí na trávě, odvrhne ocásek a vytvoří kolem sebe proti vyschnutí odolný obal. Tak vzniká metacerkárie
(adoleskárie). Pozře-li metacerkárii definitivní hostitel, v jeho trávicím traktu se uvolní metacerkárie z obalu
a portálním krevním oběhem proniká do jater, kde dospívá. Za život pak vyprodukuje asi 2 miliony vajíček, přičemž
z každého může vzniknout až téměř tisíc cerkárií.
Motoličnatost (fasciolóza) se dříve označovala i jako distomatóza (podle 2 přísavek původce). Podmínkou jejího
výskytu bývají zamokřené pastviny, kterých je v ČR již poměrně málo.
Schistosoma haematobium a příbuzné druhy se vyskytují v Africe a některých dalších tropických oblastech (řec.
schizein = štěpit, soma = tělo). Typickým znakem je gonochorismus s výrazným pohlavním dimorfismem. Samice je
štíhlejší a je uchycena v břišní rýze (canalis gynecophorus) samce. Mezihostitelem jsou vodní plži z rodu Bulinus, ve
kterých se vyvíjejí cerkárie s rozeklaným ocáskem, tzv. furkocerkárie (lat. furca = vidlice). Plž je vyhledán pomocí
signálních látek glykoproteinové povahy, které vylučuje. Po opuštění plžů se pohybují volně ve vodě a napadají
koupající nebo brodící se lidi, do nichž aktivně pronikají přes kůži (za použití histolytických enzymů, konkrétně
elastázy). Krevními cestami jsou zaneseny do cév močového měchýře nebo střeva, kde dospívají. Maskují se
začleněním molekul hostitele do svého povrchu, aby nebyly rozpoznány jeho imunitním systémem. Jejich vajíčka jsou
opatřena hrotem, jehož pomocí pronikají z cév do lumen měchýře a střeva a odcházejí s močí nebo výkaly do vnějšího
prostředí. Většině vajíček se ovšem průnik nezdaří a jsou odplavena do jaterních cév, které blokují a vyvolávají cirhózu
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jater s letálním vyústěním. V tropech Afriky je většina stojatých vod zamořena touto motolicí, která podstatně zkracuje
délku života místních obyvatel. K přerušení vývojového cyklu by přitom stačila jednoduchá sanitární opatření (zamezit
kontaminaci povrchových vod lidskou močí a výkaly). K obrovskému nárůstu tohoto onemocnění došlo např.
následkem změny vodního režimu po vybudování známé Asuánské přehrady na Nilu v Egyptě. Rod se dříve označoval
Bilharzia, proto je nemoc známa i jako bilharzióza (podle T. M. Bilharze, německého lékaře a parazitologa). Postihuje
na 200 milionů lidí a je po malárii nejvýznamnější parazitózou člověka.
Třída: tasemnice (Cestoda)
Název pochází z řec. kestos = pás. Jsou to obligátní endoparazité střeva obratlovců. Představují vrchol adaptací
k parazitickému způsobu života. Tělo je tvořeno hlavičkou (skolex) s krčkem (collum) a tělovými články (proglotidy),
jejichž řetězec se jako celek označuje strobila. Články přirůstají za skolexem a jejich odškrcování je vlastně
nepohlavním způsobem reprodukce - epitokií. Délka tasemnic je různá: od několika mm do 17 m. Na skolexu jsou buď
kruhové přísavky (acetabula) nebo podélné přísavné rýhy (bothrie). Kruhové přísavky bývají kombinovány se
zasunovatelným chobotkem opatřeným věncem háčků (rostellum), jejichž tvar má diagnostický význam. U tasemnic
zanikl trávicí systém. Potravu přijímají celým povrchem těla. Tegument vytváří na povrchu ultrastrukturální
mikrotrichie (přeměněné mikroklky), které se vkládají mezi mikroklky střevní sliznice a usnadňují absorpci živin.
Vylučovací systém je tvořen dvěma páry postranních protonefridiálních chodeb, které jsou v každém článku propojeny
a v posledním ústí navenek. Nervová soustava je tvořena párovým skolexovým gangliem a dvěma nervovými pruhy,
táhnoucími se při okrajích proglotidů, v jednotlivých článcích příčně propojených.. Převážná většina tasemnic jsou
hermafroditi. V každém článku dochází k vývoji obou typů pohlavních žláz. Nejdříve se zakládají a dozrávají varlata a
ostatní části samčího aparátu (chámovody, penisy) a později, tj. u článků vzdálenějších od skolexu, zanikají varlata a
dochází k rozvoji samičích pohlavních orgánů (vaječníky, žloutkové trsy, dělohy). Tomuto časovému posunu ve vývoji
pohlaví říkáme proterandrie. U některých rodů se pohlavní aparát v článcích zakládá párově (Moniezia, Dipylidium).
Ke kopulaci dochází s jiným jedincem ve střevě nebo mezi různými články téhož jedince. Vajíčka odcházejí z těla
hostitele vývodem z dělohy nebo společně s oddělujícími se články, které praskají. Někdy jsou vajíčka nahloučena v
pouzdrech - "kokonech" (tasemnice psí Dipylidium caninum), které lze detekovat v trusu.
Dospělé tasemnice parazitují ve střevě obratlovců, s trusem hostitele se vajíčka dostávají do vnějšího prostředí.
Další vývoj probíhá přes 1 nebo 2 mezihostitele. Larvy 2. - 3. stadia se obecně označují jako metacestodi nebo
larvocysty. Nepohlavní rozmnožování se děje i v některých larválních stadiích, kde dochází k vnitřnímu pučení více
protoskolexů (metageneze). Je známo několik tisíc druhů tasemnic. Z 15 řádů uvádíme jen dva, které jsou
z veterinárního hlediska nejvýznamnější. Příslušníci některých dalších řádů parazitují především u ryb.
Řád: štěrbinovky (Pseudophyllidea)
Na skolexu mají 2 přísavné rýhy - štěrbiny (bothrie). Vývoj probíhá ve vodním prostředí obvykle přes dva
mezihostitele. Z vajíčka se líhne obrvená larva zvaná koracidium. Tato larva bývá pozřena klanonožcem (např.
buchanka) nebo máloštětinatcem. V jeho těle se vytváří procerkoid. Po pozření 1. mezihostitele rybou proniká do její
dutiny tělní nebo do svaloviny a vytváří se plerocerkoid. Dospělci parazitují v trávicím traktu dravých ryb,
rybožravých ptáků a savců.
Škulovec široký (Diphyllobothrium latum) je parazit střeva šelem živících se rybami, ale i člověka. Dospělá
tasemnice může být až 17 m dlouhá (největší druh). Vylučuje denně až 1 milion vajíček. K nakažení dochází pojídáním
nedostatečně tepelně opracovaných (např. uzených) ryb. U lidí je tato cestodóza častá v oblasti Velkých jezer v Severní
Americe a v Pobaltí, kde bývalo postiženo až 30 % obyvatel. Ve střevě rybožravých ptáků parazituje řemenatka ptačí
(Ligula intestinalis).
Řád: kruhovky (Cyclophyllidea)
Skolex je opatřen čtyřmi kruhovými přísavkami, které mohou být na vrcholu skolexu doplněny věncem háčků.
Krček bývá vytvořen, počet článků je různý, od 3 do několika set. Jsou to paraziti střeva tetrapodů, zejména ptáků
a savců. Mezihostiteli jsou bezobratlí i obratlovci. Jde o druhově nejpočetnější řád tasemnic.
Vývoj kruhovek se uskutečňuje pomocí mezihostitelů. Z vajíčka se vylíhne ve střevě mezihostitele kulovitá larva onkosféra s háčky (řec. onkos = hák, lat. sphaera = koule), která proniká krevním oběhem do různých orgánů, kde se
mění v larvocystu neboli boubel. Larvocysty jsou několikerého typu v závislosti na druhu tasemnice. U bezobratlých se
vytváří cysticerkoid (řec. kystis = váček, kerkos = ocas), který má základ pouze jednoho skolexu a přívěsku
(„ocásku“). Cysticerkus je mnohem větší, bez přívěsku, ale vytváří také pouze jeden skolex. Bývá uložen ve
svalovině, vytváří se na pobřišnici aj. Coenurus měří až několik cm a z jeho zárodečné vnitřní vrstvy vypučí až 300
skolexů, což znamená, že z jedné larvocysty vzniká mnoho tasemnic. Může být lokalizován např. v mozku ovcí (Taenia
multiceps způsobující tzv. vrtohlavost). Echinokokus (řec. echinos = ježek, kokkos = zrnko) je největší z larvocyst.
Představuje cystózní útvar krytý tegumentem, naplněný tekutinou a obsahující zárodečné měchýřky po 20 - 30
protoskolexech. I když ne všechny měchýřky vytvářejí protoskolexy, výsledný počet může představovat statisíce
potenciálních tasemnic v 1 ml tekutiny. Podobný alveokokus vytváří dceřiné váčky ze zevní stěny, a proto se kolem
centrální dutiny vytváří více u sebe umístěných cyst. Zcela výjimečně se larvocysta vytváří přímo v definitivním
hostiteli, takže mezihostitel odpadá (tasemnice dětská Hymenolepis nana).
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Po pozření definitivním hostitelem se skolex z larvocysty vychlípí (evaginuje) jako prst na rukavici, přichytí na
sliznici střeva a začne odškrcovat články.
Tasemnice dlouhočlenná (Taenia solium) žije v tenkém střevě člověka, mezihostitelem je prase. Dospělá tasemnice
je několik m dlouhá. Rostellum skolexu je vyzbrojeno háčky. Ve svalovině prasete se vytváří cysticercus cellulosae.
Člověk se infikuje požitím masa s cysticerky. Prevencí je dobré tepelné opracování vepřového masa. Zdrojem infekce
bývá nedouzené, polosyrové maso. Vzácně může být člověk i mezihostitelem, což je mnohem nebezpečnější (letální
postižení mozku, oka apod.). V ČR u lidí již dnes není nacházena, běžná je v zemích s nízkou úrovní hygieny (rytí
prasat v hnojištích s latrinami apod.). Nedávno bylo zjištěno, že tato tasemnice parazituje u hominidů již zhruba 2,5
milionu let. Předpokládá se, že tento a následující druh přešel na naše předky ze lvů a hyen, na jejichž kořisti se
přiživovali.
Tasemnice bezbranná (Taenia saginata) je rovněž parazitem člověka, avšak larvocysta se vyvíjí u skotu. Tato
tasemnice bývá výjimečně až 10 m dlouhá. Skolex nemá rostellum s háčky. Jednotlivé články mohou obsahovat až 10 5
vajíček. Vývoj je podobný jako u T. solium. Ve svalovině skotu (zejména intenzivně krvené) se vyvíjí cysticercus bovis
(lidově zvaný "uher"). Proto je na jatkách nařezávána svalovina žvýkačů, jazyka, bránice a srdce. V pozitivním případě
nalezneme bělavý váček o průměru okolo 1 cm. V ČR je u lidí tato tasemnice mj. díky veterinárnímu dozoru zjišťována
vzácně, ale např. v USA je poměrně častá v důsledku nižší hygienické úrovně chovu skotu a zpracování masa. Úspěšný
průběh vývojového cyklu je umožněn konzumem syrového masa (tatarský biftek), hnojením lidskými fekáliemi nebo
defekací lidí na pastvině nebo v polních kulturách.
Měchožil zhoubný (Echinococcus granulosus) je tasemnice parazitující v tenkém střevě psovitých šelem, kde je
možno nalézt kvanta dospělců. Je to jedna z nejmenších tasemnic, měří jen několik mm a má jen 3 proglotidy.
Mezihostitelem jsou nejrůznější druhy savců, zejména prase, skot, ovce, spárkatá zvěř, ale i člověk. Onkosféra se
přeměňuje v mezihostiteli v echinokokus (hydatida), který dosahuje průměru až dětské hlavy. Nachází se nejčastěji
v játrech, méně v plicích. Pro člověka představuje echinokokóza (hydatidóza) největší nebezpečí v Africe a rozvojových
zemích obecně, ale místy i v jižní Evropě, neboť je častá v zemích s běžným výskytem toulavých psů. Člověk se
nejspíše nakazí při kontaktu se psem vajíčky zaschlými v srsti. V ČR u lidí už dnes prakticky nebývá zjišťována.
Lokalizace echinokoka u člověka je významná, protože ne vždy je možný úspěšný chirurgický zákrok (mozek, mícha).
Cestodózy domácích masožravců obecně umožňuje zkrmování syrových vývrhů (lovečtí psi), toulání či pytlačení psů a
lov hlodavců kočkami.
Třída: jednorodí (Monogenea)
Kosmopolitně rozšíření ektoparazité převážně ryb. Jsou vázáni na vodní prostředí, vývoj probíhá bez
mezihostitele. Morfologicky připomínají motolice, mezi něž se dříve řadily jako podskupina tzv. jednorodých
motolic. Později se zjistila jejich bližší příbuznost tasemnicím. Dosahují velikosti od setin mm do 2 cm. Mají 2
příchytné aparáty - na přídi těla prohaptor, na zádi nápadnější opisthaptor (řec. opisthen = vzadu, haptein = připevnit)
tvořený háčky nebo přísavkami popř. jejich komplexem. Tento útvar je nejnápadnějším morfologickým znakem
identifikujícím celou skupinu. Střevo je jako u motolic obvykle dvouvětevné. Jsou to hermafrodité, většinou vejcorodí,
méně často živorodí (rod Gyrodactylus). Uvnitř dospělce se v takovém případě vyvíjí mladý jedinec. Vajíčka mívají
adhezivní filamenty, které umožňují přichycení na hostitele. Larva je obrvené onkomiracidium, u čeledi Diplozoidae
se následující stadium nazývá diporpa. Parazité se přichycují nejčastěji na žábry, kůži nebo ploutve ryb, kde působí
záněty. Mezi závažné parazity kapra patří např. žábrohlísti rodu Dactylogyrus (řec. daktylos = prst, lat. gyrus = kruh,
závit).

Kmen: VÍŘNÍCI (ROTIFERA = ROTATORIA)
Převážně sladkovodní, ale i půdní a mořští živočichové svými rozměry odpovídající prvokům; jsou nejvýše 3 mm
velcí a patří tak k nejmenším živočichům. Název je odvozen od kmitání dvou věnců brv (corona) na přídi, které budí
dojem rotace. Řadu charakteristik mají společnou s dále popsanou skupinou vrtejšů, kteří se z nich vyvinuli. Pijavenka
(Philodina) je běžným rodem našich vod; pijavenky můžeme občas spatřit při mikroskopování vodních rostlin ve
cvičeních z biologie.
Vrtejši (Acanthocephala)
Tradičně bývají pokládáni za samostatný kmen, avšak podle současných názorů jsou vrtejši parazitací pozměnění
vířníci. Jsou to obligátní parazité trávicího traktu obratlovců (většinou ryb), dlouzí od 1 mm do několika cm,
výjimečně až okolo 1 m. Stejně jako vířníci mají bílkovinnou intracelulární skeletální laminu, přiléhající k vnitřní
straně apikální membrány buněk syncytiální epidermis resp. hypodermis (tegument). Tato struktura je v živočišné říši
zcela ojedinělá. Na přídi je vysunovatelný chobotek (proboscis) se zpětnými háčky, který slouží k přichycení ve střevní
sliznici hostitele. Odtud pochází vědecký název skupiny (řec. akantha = trn, osten, kephale = hlava). Český název je
odvozen od vrtání, nikoli vrtění; proto vrtejši, nikoli vrtějši! Typickým útvarem jsou párové lemnisky s nejasnou funkcí
a charakteristický je rovněž značný podíl syncytiálních tkání. Tělní dutinou je pseudocoel. Trávicí soustava zanikla
podobně jako u tasemnic. Nervová soustava je tvořena cerebrálním gangliem a nervovými vlákny. Vylučovací soustava,
pokud je vytvořena, je protonefridiální. Reprodukce se vyznačuje řadou ojedinělých až bizarních rysů. Vrtejši jsou
gonochoristé s pohlavním dimorfismem (samice jsou větší než samci). K přichycení na těle samice při páření slouží
samci bursa copulatrix. Spermie jsou výjimečné svým tažným bičíkem umístěným v přední části. Po oplození samec
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uzavírá pohlavní vývod samice sekretem lepivých „cementových“ žláz. Vaječníky v dospělosti chybí, resp. se rozpadly
na tzv. ovariální koule umístěné volně v tělní dutině. V nich se vajíčka diferencují uvnitř obaleného syncytia
("mnohobuněčná vajíčka") a vzniká z nich syncytiální larva. Třídicím ústrojím mohou do dělohy odcházet pouze
oplozená (štíhlejší) vajíčka, která předtím dozrávají v pseudocoelu. Larvy se vyvíjí v členovcích (korýši, stonožkovci,
hmyz), častí jsou parateničtí hostitelé (ryby). Po sobě následující larvální stadia v mezihostiteli se nazývají akantor,
(pre)akantela a akantela neboli cystakant, která je infekční pro konečného hostitele. U vrtejšů se setkáváme s eutelií
(konstantní počet buněk nebo jader v jednotlivých orgánech daného druhu).
Naším největším druhem je vrtejš velký (Macracanthorhynchus hirudinaceus) dosahující délky přes 0,5 m
a parazitující v tenkém střevě prasat. Mezihostitelem jsou brouci, např. chrousti (chrousty se kdysi krmila prasata
v malochovech). U vrubozobých a řady dalších vodních ptáků jsou běžnými druhy vrtejš kachní (Polymorphus
minutus) a vrtejš husí (Filicolis anatis). Mezihostiteli jsou vodní korýši - blešivci a beruška vodní.

Kmen: KROUŽKOVCI (ANNELIDA)
Vědecký název je z lat. anellus = kroužek, prstýnek. Živočichové s homonomní metamerií (stejnocennou
segmentací), tzn. mají všechny články těla kromě prvního a posledních stejné. Segmentace těla usnadňuje pohyb, což je
umožněno hydrostatickými kompartmenty, antagonistickými svaly v segmentu a jejich nezávislým ovládáním. Díky
segmentaci jsou zmírněny následky poranění. Tělní dutinou je coelom. Jeho hlavní funkcí je vytváření opory
(hydroskelet) pro svalovinu, která jej obklopuje. Povrch těla je kryt jednovrstevnou epidermis s tenkou vlhkou
kutikulou. Pod pokožkou je vrstva okružní a podélné hladké svaloviny, která s epidermis vytváří kožně-svalový vak.
Deriváty pokožky jsou chitinózní štětiny (setae).
Trávicí soustava je úplná, diferencovaná na jednotlivé oddíly. Kroužkovci mají uzavřenou cévní soustavu,
tvořenou především dorzální a ventrální cévou, spojenou obloukovitými spojkami. Některé spojky jsou osvalené
(pomocná neboli auxiliární srdce) a svými stahy napomáhají krevnímu oběhu. Hlavními pumpami jsou ale dorzální
céva, která pohání krev vpřed, a ventrální céva, pohánějící krev vzad. Spojkami teče krev v přední části těla ze hřbetní
do břišní cévy, v zadní části těla obráceně. Krevními buňkami jsou amébocyty, barvivem hemoglobin, hemerytrin nebo
chlorokruorin. Dýchají žábrami nebo celým povrchem těla. Nervová soustava je obvykle žebříčková s párovou
nadhltanovou ("mozek") a podhltanovou zauzlinou spojenými obhltanovým prstencem. Z podhltanové zauzliny vychází
směrem dozadu ventrálně uložený „žebříček“. Ten je tvořen párovými ganglii v každém článku, která jsou příčně a
podélně spojena, jindy ganglia splývají v tzv. břišní nervovou pásku. Tento typ nervové soustavy je tedy podmíněn
segmentací těla. Nervová soustava obsahuje obří nervová vlákna, která mají desetinásobný průměr a vedou rychlost
padesátkrát rychleji než normální nervová vlákna. Umožňují rychlé únikové reakce kroužkovců. Vylučovací soustavu
larev a nejpůvodnějších zástupců tvoří ještě protonefridie, u většiny kroužkovců metanefridie. Metanefridie
připomínají vejcovody obratlovců. Jako obrvené nálevky se po párech otvírají do coelomové dutiny jednotlivých článků
a jejich vývodný kanálek prochází přepážkou (dissepimentem) do sousedního následujícího článku. Zde vytváří několik
kliček, obklopených cévami a pak ústí ven z těla. Rozvoj metanefridií umožnil kroužkovcům přechod do sladké vody,
která klade vyšší nároky na osmoregulaci než voda mořská. V některých článcích byly metanefridie modifikovány na
pohlavní vývody – gonodukty. Kroužkovci zahrnují jak gonochoristy, tak hermafrodity. Vajíčka se obvykle rýhuje
spirálně a jsou determinační. U mořských druhů se vyskytuje obrvená plovoucí larva – trochofora. U kroužkovců je
také časté nepohlavní rozmnožování (epitokie, fisiparie) a jsou mezi nimi nejpokročilejší živočichové ještě schopní
úplné regenerace. Je známo na 17 tis. druhů kroužkovců.
Poslední molekulární studie ukazují, že tradiční klasifikace (uváděná i zde) neodpovídá reálným fylogenetickým
vztahům. Ve skutečnosti jsou mnohoštětinatci parafyletickou (nepřirozenou) skupinou, která zahrnuje i opaskovce,
a pijavice jsou jen podskupinou máloštětinatců, kteří jsou rovněž parafyletičtí. Někteří kroužkovci postrádají
segmentaci a ukazuje se, že segmentace ani typ tělní dutiny nejsou rozhodujícím znakem pro posuzování příbuznosti
jednotlivých skupin. Segmentace se během evoluce opakovaně objevuje a mizí.
Třída: mnohoštětinatci (Polychaeta)
Název je z řec. polys = mnoho, chaité = štětina, vlas. Mnohoštětinatci jsou evolučně nejpůvodnější, převážně mořští
kroužkovci. Žijí benticky, přisedle nebo i pelagicky. Jedná se o druhově nejpočetnější a velmi heterogenní podskupinu
kroužkovců (tj. s velkou disparitou). Většina zástupců měří 5–20 cm, ale někteří i přes 1 m. Na článcích těla mají
párové rozdvojené končetiny – parapodia se svazečky štětin a smyslovými výběžky. Na prvním tělním článku vyrůstají
přívěsky – tykadla, kusadla apod. Pohybují se plazením nebo plaváním. Někteří zástupci jsou draví, žijí volně nebo loví
výpady z rourek, někteří mají jed v kusadlech. Jiní se živí substrátem nebo filtrací vody, jako je tomu u přisedlých
mikrofágů, kteří mají různě uspořádané vějíře brv, jimiž zachycují a transportují planktonní potravu. Tvoří až třetinu
zoobentosu v litorální zóně moří. Mnohoštětinatci dýchají pomocí parapodií vybavených kapilární sítí, celým povrchem
těla případně žábrami. Oči jsou na různém stupni dokonalosti od pouhých jamek až po poměrně dokonalé oko s čočkou,
sklivcem a rohovkou. Např. rournatci jsou proto schopni negativní fototaxe, kdy v reakci na dopad stínu zatáhnou vějíř
brv. Dalším smyslovým orgánem jsou např. statocysty.
Většina mnohoštětinatců jsou gonochoristé; nemají trvalé pohlavní orgány. Larva trochofora se pohybuje volně
ve vodě pomocí dvou věnců brv a postupně se prodlužuje odškrcováním segmentů. Někteří se rozmnožují pomocí
epitokie, což je oddělení článků zadní části těla s pohlavními orgány v době rozmnožování. Uvolněné články stoupají
k hladině a uvolňují pohlavní buňky, ale kroužkovec sám zůstává na dně a znovu regeneruje (palolo zelený). Výhodou
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této strategie je, že živočich sám zůstává v bezpečí u dna a že k této aktivitě dochází hromadně, tudíž je mnoho
reprodukčně aktivních jednotek ve správný čas na správném místě. Hromadným rozmnožováním také dochází
k menším ztrátám predací, neboť doba zvýšeného ohrožení v době rozmnožování se zkracuje na několik dní v roce.
"Typickými" mnohoštětinatci jsou dravé nereidky (Nereis spp.). Benticky žijící afroditka plstnatá (Aphrodite
aculeata) má široké tělo, shora kryté opalizujícími (irizujícími) štětinami. Palolo zelený (Eunice viridis) žije
v Tichomoří. Jeho rozmnožování je řízeno fázemi měsíce (slapové síly). Při něm jsou loveni domorodci a konzumováni.
Třída: opaskovci (Clitellata)
Tato skupina tradičně zahrnuje máloštětinatce (Oligochaeta) a pijavice (Hirudinea), kteří jsou někdy pokládáni za
samostatné třídy a opaskovci pak za podkmen (nicméně viz úvodní stať). Opaskovci nemají parapodia ani přívěsky na
přídi těla, dospělci (u pijavic pouze v době rozmnožování) mají opasek (clitellum). Ontogenetický vývoj je přímý,
tj. bez larválního stadia. Vyvinuli se přechodem některých mnohoštětinatců ze slané vody do sladké a na souš.
Podtřída: máloštětinatci (Oligochaeta)
Název je z řec. oligos = málo, chaité = štětina, vlas. Většina máloštětinatců je sladkovodní nebo terestrická,
mořských druhů je jen několik. Jejich invaze na souš se předpokládá v období křídy (100 mil. let). V souvislosti
s expanzí krytosemenných rostlin s opadavými listy se mohli podílet na vytvoření půdy.
Na tělních článcích jsou obvykle nepříliš početné štětiny ve svazečcích. Opasek se vytváří v dospělosti a přetrvává
do konce života. Trávicí soustava se diferencuje na úseky pojmenované analogicky s poměry u obratlovců. Žížaly
požírají velké množství hlíny, jež má nízkou stravitelnost. Trávicím aparátem žížal obývajících plochu 1 ha projde až
100 tun hlíny ročně. Proto mají ve střevě v celém průběhu na dorzální straně výchlipku (typhlosolis) zvětšující
absorpční povrch střeva. Na trávicí trubici půdních druhů jsou připojeny vápenné žlázy, které vylučují do trávicího
traktu krystalky kalcitu, což pravděpodobně slouží k eliminaci přebytečného CO2 získaného z potravy a k pufraci pH
krve a coelomové tekutiny. V peritoneu v okolí střeva se nachází chloragogenní tkáň, která je obdobou jater. Má
zásobní, detoxikační, exkreční a metabolickou funkci. Má žlutozelenou barvu od některých metabolitů. Pohlavní
orgány jsou umístěny nejčastěji v některých článcích v přední části těla. Většina máloštětinatců jsou hermafrodité.
Autogamii brání proterandrie. Např. u žížal páření probíhá několik hodin. Dva jedinci jsou k sobě přiloženi příděmi
proti sobě břišní stranou. Při páření dochází k předání spermií druhému jedinci, který je uchová v receptaculum seminis
do dozrání vajíček. Poté se svlékne hlenový odlitek opasku, ze kterého vzniká kokon. Do něj jedinec vpraví vajíčka a
spermie z receptacula. V kokonu dochází k oplodnění, kokon se z obou stran uzavře, čímž získá tvar citronu a za 1 až 2
týdny dochází k líhnutí. Žížalice se mohou rozmnožovat také nepohlavně fisiparií (architomie, paratomie), tj. rozpadem
na několik částí a jejich regeneraci. Mechanoreceptory máloštětinatcům umožňují hmat. Fotoreceptory se nacházejí
v pokožce a umožňují negativní fototaxi v silném a pozitivní fototaxi ve slabém světle.
Máloštětinatci jsou důležitou součástí vodních a půdních společenstev (bentos, edafon) a podílejí se na
samočisticích procesech vod. Uplatňují se i jako mezihostitelé a žížaly jako parateničtí hostitelé některých parazitů
(roup kuří, srostlice trvalá).
Nitěnka obecná (Tubifex tubifex) žije částečně zanořena v bahně pomalu tekoucích eutrofizovaných vod. Živí se
saprofágně, je součástí potravy ryb a je důležitou součástí samočisticích procesů vody. Je hostitelem některých
rybomorek (Myxozoa). Používá se jako krmivo pro akvarijní ryby, které je však rizikové (kumulace toxických látek,
přenos parazitů). Příbuzné dravé naidky (Naididae) konzumují mj. cerkárie motolic.
Žížalovití (Lumbricidae) jsou nejvýznamnější čeledí půdních máloštětinatců. Zvyšují úrodnost půd (až o 50 %).
Půdu obohacují organickou hmotou svých těl, jsou významnou součástí dekompozičních řetězců, provzdušňují a mísí
půdu. Zatahují organické materiály (části rostlin) do hloubky a vynášejí odtud minerální látky. Podle náročnosti na
množství kyslíku a organické hmoty a podle způsobu pohybu je lze rozdělit do dvou skupin. Druhy s vertikální
migrací jsou méně citlivé na nedostatek kyslíku, pronikají do větších hloubek a svou činností přetvářejí půdu do
hloubky až 2 m. Do této skupiny patří náš nejběžnější druh žížala obecná (Lumbricus terrestris), která dorůstá do 30
cm. Na povrchu se objevuje hlavně v noci a po dešti. Žížalám se někdy říká též dešťovky nebo rousnice. V půdách
s mohutnější vrstvou humusu, v kompostech, v trouchnivějícím dřevě apod. žijí druhy s horizontální migrací, které
nepronikají do větších hloubek. Vyžadují dostatek kyslíku a organické hmoty. Sem patří např. žížala hnojní (Eisenia
foetida). Příslušníci tohoto rodu se využívají k produkci tzv. vermikompostu pro zahradnictví. Klasické výzkumy
ekologie žížal uskutečnil již Ch. Darwin, který vyvrátil tehdejší víru v jejich škodlivost. Žížaly používají rybáři jako
návnadu, stejně jako se využívají někteří mnohoštětinatci při mořském rybolovu. Největší druh žížal žije v Austrálii
(délka až 3 m).
Podtřída: pijavice, pijavky (Hirudinea)
Živočichové žijící ve sladké vodě, sekundárně i v moři nebo na souši. Pijavice se živí sáním krve od sladkovodních,
mořských i suchozemských obratlovců, nebo jsou dravé. Tělo je dorzoventrálně zploštělé, většinou bez štětin,
povrchových segmentů je více než vnitřních (nepravá druhotná segmentace, pseudosegmentace). Na přídi a zádi je
vytvořena přísavka, u některých druhů je ústní otvor opatřen chitinovými čelistmi. Trávicí trubice prochází pouze
přední přísavkou, zadní nikoli. Pijavice vylučují hirudin, který zabraňuje srážení krve, a látky s anestetickým účinkem.
Na ústní otvor navazuje sací farynx, fungující jako vakuová pumpa k nasátí krve. Střevo má řadu výchlipek, které
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slouží jako zásobárna přijaté krve. Po nasátí dochází k mnohonásobnému zvětšení. Na trávení se podílejí symbiotické
bakterie. Pijavice pak dokáží přežít i více než rok bez potravy.
Cévní systém může splývat s coelomovou dutinou zaplněnou pojivem s lakunami, která funguje jako hydroskelet.
Kromě podélných a cirkulárních svalů mají pijavice ještě dorzoventrální a šikmé svaly. Mezi jednotlivými články těla
nejsou dissepimenty, proto se pijavice pohybují odlišným způsobem než ostatní kroužkovci. Pohyb na podkladu je
píďalkovitý, plavou vlnivým pohybem. Dožívají se až 27 let. Pijavice jsou hermafrodité. Opasek mají pouze v době
rozmnožování na jaře, kdy se z něj vytváří kokon.
Chobotnatka rybí (Piscicola geometra) je krevsajícím ektoparazitem ryb a přenašečem protozoóz
(trypanoplazmy). Má štíhlé zelenavě zbarvené tělo asi 3 cm dlouhé, s velkými přísavkami.
Pijavka lékařská (Hirudo medicinalis) je chráněný druh žijící vzácně ve stojatých vodách v ČR (jižní Morava).
Dorůstá velikosti až 15 cm. V dutině ústní má tři jemně ozubené chitinózní čelisti. Saje krev teplokrevných živočichů,
jejichž teplotu je schopna registrovat. Dříve byla používána k "pouštění žilou" - odběru „nemocné zkažené krve“.
V rámci módního zájmu o alternativní léčitelské postupy se tato šarlatánská "hirudoterapie" opět vzmáhá, hlavně ve
východní Evropě. Pijavkami způsobené ranky mohou být vstupní branou infekce; pijavky mohou též přenést patogeny
včetně viru HIV a hepatitidy B, které v nich přežívají po měsíce. Pijavky nebo hirudin však využívá i moderní plastická
a rekonstrukční chirurgie – po přišití amputátů proti překrvení a omezení vzniku sraženin.
Pijavka koňská (Haemopis sanguisuga) je běžný dravý druh stojatých a mírně tekoucích vod. Je až 15 cm dlouhá,
krev nesaje.

Kmen: MĚKKÝŠI (MOLLUSCA)
Měkkýši (lat. mollis, molluscus = měkký) jsou po členovcích a zřejmě hlísticích druhově nejbohatším živočišným
kmenem (na 100 tis. popsaných druhů). Vyznačují se neobyčejnou disparitou (různorodostí). Převážná většina jich žije
v moři, kde tvoří z hlediska biodiverzity dominantní skupinu živočichů. Patří k nim největší známí bezobratlí. Věda
o měkkýších se nazývá malakologie nebo malakozoologie, nauka o jejich schránkách je konchologie (z lat. concha =
lastura, ulita).
Tělo měkkýšů není segmentováno a skládá se z několika součástí, někdy dosti odlišných od ostatních živočichů.
Je to svalnatá noha, hlava (může chybět - mlži, kelnatky) a útrobní vak, v němž je uložena většina orgánů. Útrobní
vak vytváří kožní záhyb – plášť (pallium), který produkuje ochrannou schránku (opět může chybět, např. u
hlavonožců). Mezi útrobním vakem a pláštěm vzniká plášťová dutina, ve které se nachází dýchací orgány a vyúsťují
sem vývody trávicího, vylučovacího a pohlavního systému. Typickým rysem měkkýšů je využívání řasinkového
epitelu a hojná produkce slizu.
Tělní dutina bývá označována jako coelom, je však omezena pouze na gonoperikardiální komplex, tj. párovou
dutinu gonocoel zahrnující gonády a jejich vývody a na perikard s perikardiodukty (nefridiemi).
Jednovrstevná pokožka z řasinkového epitelu obsahuje také smyslová nervová zakončení a žlázy, které vylučují
sliz. Díky tomuto slizovému povlaku je odpar pokožky malý a voda se může přijímat celým povrchem těla. Slizový
povlak také chrání před vyschnutím.
Hřbetní strana je chráněna vápenatými jehlicemi (červovci), destičkami (štítkonošci) nebo schránkou vylučovanou
pláštěm. Destičky i schránky se skládají z vnější proteinové kutikuly a dvou vápenatých vrstev s proteinovou matrix.
Povrchové periostracum (řec. peri = okolo, ostrakon = skořápka) je tvořeno především bílkovinou konchiolinem
(konchinem) s příměsí různých pigmentů. Střední vrstva - ostracum (prizmatická vrstva) je utvářena z hranolů CaCO3.
Vnitřní vrstvou je hypostracum (perleťová vrstva) z CaCO3 ve formě aragonitových šupinek, na kterých dopadem světla
vzniká perleťový lesk. Růst měkkýšů se projevuje i na přírůstkových liniích na schránce.
Trávicí soustava je úplná, tvořená dutinou ústní, jícnem, žaludkem, střevem a vyúsťuje v anus. V ústech se často
nachází pás zesílené chitinoproteinové kutikuly s řadami zoubků – radula, která slouží ke krouhání potravy.
Uspořádání zoubků je druhově specifické a slouží jako determinační znak. Radula je vyztužena tzv. odontoforovou
chrupavkou a je ovládána zvláštními svaly. Postupně se opotřebovává a je kontinuálně nahrazována aktivitou
odontoblastů (kmenových buněk). Do úst vyúsťují výrazně vyvinuté slinné žlázy (u některých druhů produkují i jed
nebo kyseliny), do žaludku ústí hepatopankreas. Typický je řasinkový epitel a hojná sekrece slizu. Trávení je
v živočišné říši dosti unikátní – viz popis u mlžů.
Primárně vodní měkkýši dýchají původně párovými hřebínkovitými žábrami (ktenidia), suchozemští prokrvenou
stěnou plášťové dutiny ("plíce"). Mnozí dýchají i povrchem těla, zejména pláštěm.
Vylučovacími orgány jsou párové perikardiodukty, které filtrují tekutinu z perikardu a odvádí ji do plášťové dutiny.
Bývají ztotožňovány s metanefridiemi.
Oběhová soustava je otevřená, pouze u hlavonožců uzavřená. Srdce je uzavřeno v perikardu a rozlišeno obvykle na
1 - 2 předsíně (podle počtu žaber a metanefridií) a komoru. Hemolymfa resp. krev obsahuje barvivo hemocyanin
(obsahuje měď, není vázán v krvinkách) nebo řidčeji hemoglobin (okružák), ale větší část dýchacích plynů je
rozpuštěna přímo v tekutině.
Nervová soustava je gangliová, tvořená původně prstencem 4 párů hlavních ganglií kolem počátků trávicí soustavy
(z nich 3 páry se shlukují do "mozku") a 2 páry podélných nervových pásů směřujících kaudálně - tzv. tetraneurální typ.
Je zde tendence k cefalizaci zkracováním konektiv a komisur, zejména u hlavonožců. U plžů jsou díky torzi těla
nervové dráhy překříženy (chiasma). U hlavonožců se nachází velmi vyvinuté oči komorového typu. Oči bývají
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vyvinuté též u plžů. Z ostatních smyslových orgánů jsou zde čichové receptory – pár osfradií a statocysty (vnímání
polohy těla).
Měkkýši mohou být gonochoristé i hermafrodité. Jejich vývoj může být přímý nebo nepřímý; tehdy se u mořských
druhů vytváří volně plovoucí obrvená larva - veliger, odvozená od trochofory kroužkovců.
Pohyb probíhá na hydraulickém, popř. reaktivním principu (hlavonožci). Základním pohybem mnoha měkkýšů je
lezení, které může probíhat třemi způsoby. 1) Nohou probíhají příčné svalové kontrakce, vytvářející vlny. 2) Kontrakce
probíhají pouze v mediánní linii a okrajové části se pasivně sunou po slizové vrstvičce. 3) Výjimečně dochází k pohybu
na principu kráčivého rypadla, kdy se střídavě se oddaluje a přesouvá levá a pravá část nohy. Plži využívají k svému
pohybu slizovou stopu, nejmenší druhy i brvy. Dalšími možnými pohyby měkkýšů jsou šplhání (přílipky), rytí, vrtání
(sášeň), skoky (srdcovky), plavání (nahožábří, pelagické druhy, hlavonožci), mávání lasturami (hřebenatka), reaktivní
pohyb vzad až dlouhé výskoky nad vodu (hlavonožci).
Význam měkkýšů je ekologický (článek potravních řetězců, samočištění vod, bioindikace aj.), pro člověka mají
význam jako škůdci rostlin a rostlinných produktů (př. slimáci a plzáci) a jako mezihostitelé motolic a hlístic. Některé
druhy se sbírají nebo chovají jako potravina nebo zdroj perel. Někteří jsou surovinou pro farmaceutický průmysl, dříve i
zdrojem barviva. Díky odolnosti jejich schránek lze podle fosilních nálezů rekonstruovat historický vývoj organismů na
Zemi. Plži jsou významným objektem paleogeografických studií. Některé druhy vodních i suchozemských plžů
(ampulárky, achatiny) jsou chovány ze záliby.
Měkkýši se tradičně členili do 7 - 8 recentních tříd. Tato klasifikace je už překonaná, nicméně z pragmatických
důvodů ji zde používáme. Nové výzkumy ukazují, že měkkýši jsou zřejmě umělou polyfyletickou skupinou, neboť mlži
a kelnatky nejsou příbuzní ostatním skupinám a neměly by být součástí tohoto kmene.
Třída: plži (Gastropoda)
Název je z řec. gaster = žaludek, pous, podos = noha. Tato nejpočetnější skupina zahrnující 80 % druhů měkkýšů
obývá převážně moře, méně souše a sladké vody. Evolučně původnější jsou mořští plži. Noha i hlava jsou dobře
vyvinuty, na hlavě jsou tykadla s očima, v dutině ústní je radula, dorzální útrobní vak je asymetrický (druhotná ztráta
bilaterální symetrie vlivem redukce počtu orgánů) a stočený, podobně jako i jejich hřbetní schránka – ulita. Při stáčení
se redukovala polovina párových orgánů. V ulitě je málo místa, proto bývá u plžů jen jedna srdeční síň a jedno
nefridium. Většina ulit je pravotočivých (vinutí ulity není totožné s torzí!). Osou vinutí je cívka – columella nebo píštěl
(otvor ohraničený vnitřními stěnami závitů). Směr vinutí určíme tak, že ulitu orientujeme apexem (vrcholem) vzhůru
a ústím k sobě a sledujeme, na které straně od osy je ústí a na kterou stranu stoupá první závit.
V průběhu fylogeneze došlo k torzi těla - otočení útrobního vaku o 180º proti směru hodinových ručiček. Dokladem
toho je překřížení nervů mezi ganglii (chiasma) i ontogenetický vývoj (Haeckelův zákon). Původní vyústění plášťové
dutiny dozadu mělo následující nevýhody: zranitelná hlava se zatahovala do ulity jako poslední, docházelo
k vdechování kalu zvířeného lezením, umístění čichových receptorů vzadu postrádalo smysl. Po torzi a přesunu
plášťové dutiny vpřed se tyto nevýhody odstranily: nejprve se zatahuje hlava, až poté konec nohy; žábry a čichové
receptory jsou umístěny vpředu. Anus však vyúsťoval za hlavou a ta byla znečisťována trusem. Tento problém byl
řešen různými způsoby, mj. retorzí. Plášťová dutina včetně anu tak u mnohých plžů ústí vpravo za hlavou.
Potravu plžů tvoří především rostliny (mohou konzumovat i papír), řasy, houby, mohou být saprofágní, nekrofágní,
hlavně mořské druhy jsou i karnivorní (predace) nebo planktonofágní. Predaci jim umožňuje radula přeměněná
v chobotek nebo bodec, vylučování kyselin včetně sírové (u sudanek k naleptání schránek jiných měkkýšů) apod.
Dýchacími orgány jsou nepárové (jen u primitivnějších párové) hřebenovité žábry – ctenidia (řec. kteis, ktenos =
hřeben) nebo „plíce“ (prokrvená stěna plášťové dutiny). U plžů ryjících ve dně se vytvořila „dýchací trubička“ – sifon
(sipho). Na ulitě těchto plžů pak bývá patrná sifonální rýha. Lakuny cévní soustavy s nestlačitelnou tekutinou tvoří
hydroskelet umožňující hydraulickým přenosem tlaku pohyb a vysouvání z ulity. Vysouvání tykadel, rychle
zatažitelných retraktory, je vzhledem k chybění antagonistických svalů pomalé (přenos kontrakce vzdálených svalů
tekutinou). Hlavním dusíkatým metabolitem je u vodních plžů amoniak, u suchozemských kyselina močová (méně
rozpustná, méně toxická, úspora vody).
Mořští plži jsou většinou gonochoristé s nepřímým vývojem (larva veliger), plicnatí naopak proterandričtí
hermafrodité s vývojem přímým. Pohlavní orgány jsou u nich složité a objemné. Nachází se zde různé přídatné žlázy
(sekrece slizu - lubrikans), receptaculum seminis a tzv. „šíp lásky“ z aragonitu sloužící ke stimulaci partnera při
kopulaci. Hlemýždi mají velká, perly připomínající vajíčka s rosolovitým obalem zabraňujícím vyschnutí v půdě. Jen
nejprimitivnější mořští plži mají vnější oplození.
Suchozemští plži často preferují vápencové biotopy a většinou se vyhýbají suchu – proto aktivují hlavně za deště
a v noci. Zde uváděné tradiční členění je již překonané, avšak použitelný systém není k dispozici.
Podtřída: předožábří (Prosobranchiata)
Mořští, výjimečně i sladkovodní plži. Jejich žábry jsou umístěny v přední části plášťové dutiny, tzn. před srdcem.
Na hlavě se nachází jeden pár nezatažitelných tykadel. Tato skupina je druhově nejpočetnější a nejpůvodnější, což
dokazují ještě často párové orgány. Ulitu uzavírá permanentní víčko – operculum, které se nachází na horní zadní
straně nohy. Polyfyletická, umělá skupina.
V ČR se ve stojatých vodách vyskytuje např. bahenka živorodá (Viviparus contectus) a bahnivka rmutná
(Bithynia tentaculata), která může být mezihostitelem více než 50 druhů motolic.
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Ušeň (Haliotis) má asymetrickou miskovitou ulitu s otvory pro plášťová tykadla, s nápadnou perleťovou vrstvou.
Ušně jsou vysoce ceněnou delikatesou (např. ve východní Asii); jejich populace byly mnohde zdecimovány
nadměrným sběrem. Dnes jsou hlavním zdrojem farmy, sportovní lov je regulován. Vyrábějí se z nich i perleťové
ozdoby .
Podtřída: zadožábří (Opisthobranchiata)
Výhradně mořští plži, se žábrami „za srdcem“. Jejich ulita je redukovaná nebo chybí.
Zej obrovský (Aplysia depilans) má ulitu je překrytou kožním záhybem a na hlavě nápadné ouškovité útvary. Žije
v litorálu moře, kde spásá porosty řas. Lidově se nazývá "mořský zajíc".
Plži ze skupiny nahožábrých (Nudibranchia) nemají plášťovou dutinu a druhotné žábry jsou na povrchu těla. Patří
mezi nejpestřeji zbarvené mořské živočichy. Jejich výstražné (aposematické) zbarvení naznačuje predátorům, že daný
živočich je žahavý a jedovatý. Nahožábří inkorporují knidocyty pozřených žahavců na povrch těla a dále je využívají
(tzv. kleptoknidy). Pro svou krásu jsou častým objektem dokumentárních filmů.
Podtřída: plicnatí (Pulmonata)
Suchozemští, sekundárně i vodní plži, dýchající prokrvenou stěnou plášťové dutiny. Nemají operculum, ale pouze
přechodné víčko – epifragma, které napomáhá přečkat klimaticky nepříznivé období. Jsou hermafrodité. Řád
spodnoocí má jeden pár tykadel a oči jsou u báze, řád stopkoocí má dva páry tykadel a oči jsou na konci větších
zadních.
Řád: spodnoocí (Basommatophora)
Sekundárně vodní plži. Plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis) patří k našim častým vodním druhům. Bahnatka
malá (Galba truncatula) je drobný plž (1 cm), významný jako mezihostitel motolice jaterní (Fasciola hepatica).
Okružák ploský (Planorbarius corneus) je mezihostitelem motolice jelení (Paramphistomum cervi).
Řád: stopkoocí (Stylommatophora)
Hlemýžď zahradní (Helix pomatia) je náš nejznámější plž, někdy užívaný jako potravina, zejména ve Francii.
Dožívá se až 6 let. Často se chovají a konzumují i jihoevropské druhy hlemýžď kropenatý (Cornu aspersum) a h.
zemní (Cantareus apertus). Páskovky (Cepaea spp.) mají velmi variabilní barvení a některé druhy se mezi sebou kříží.
Příslušníci čeledi plzákovitých (Arionidae) mají dýchací otvor (vstup do plášťové dutiny) v pravé přední části štítu
(rudiment ulity), noha je bez kýlu, vzadu zaoblená. Z Iberského poloostrova k nám byl zavlečen plzák španělský
(Arion lusitanicus), synantropní invazní druh způsobující velké škody. Plzák zahradní (Arion hortensis) škodí
ve skladech potravin.
Příslušníci bývalé čeledi slimákovitých (Limacidae) mají dýchací otvor v zadní části štítu, noha je s kýlem nahoře,
vzadu špičatá. Patří sem významní zahradní škůdci. Slimák pestrý (Limax flavus) a slimák největší (L. maximus)
mohou škodit na uskladněných potravinách.
Třída: mlži (Bivalvia = Lamellibranchiata)
Mořští i sladkovodní měkkýši. Hlava je redukována, radula chybí, schránku tvoří párové miskovité lastury (lat. bis
= dvakrát, valva = chlopeň). Embryonálně se však zakládá jednotná lastura. Lastury jsou ve hřbetní části spojené
periostrakem a vazem, který je oddaluje. Proti němu působí svaly – adduktory, které lastury přitahují k sobě. Těmito
svaly je tělo částečně přirostlé k lasturám. Okraje pláště jsou k sobě pevně přirostlé a zůstávají jen tři otvory: inhalační,
exhalační a pro nohu. Inhalačním otvorem (ventrální komora) vtéká voda do plášťové dutiny, proniká žábrami
(lamelovité – proto Lamellibranchiata), kde odevzdá kyslík a z těla vytéká exhalačním otvorem (dorzální komora).
U ryjících druhů je plášťová dutina uzavřená a dýchání se děje prostřednictvím sifonální trubice. Mlži jsou
mikrofágové - filtrátoři. Voda, vstupující inhalačním otvorem, přináší do plášťové dutiny rozptýlené částečky potravy
Ty se zachytí ve slizu na žábrách, po nichž jsou posunovány řasinkami k ústnímu otvoru. Zde se nachází cípaté
výběžky, které dovnitř nepropustí větší částice. Ty jsou vyloučeny z plášťové dutiny, aniž by vstoupily do trávicí
soustavy (pseudoféces). Žaludek vybíhá v protáhlý vak, v němž se nachází krystalický čípek obsahující trávicí
enzymy. Potrava slepená slizem do podoby provazce se v žaludku nabaluje na rotující čípek poháněný kmitáním řasinek
vystýlajících trávicí trubici. Čípek se vlivem rotace odírá o chitinovou žaludeční destičku, čímž dochází k uvolnění
trávicích enzymů. Střevo ve svém průběhu prochází perikardem a srdeční síní. Stahy srdce zřejmě nahrazují peristaltiku
střeva. Při proniknutí cizího tělesa do plášťové dutiny se mlž brání obalením tělesa perletí (perly), jejíž složení odpovídá
hypostraku.
Párová metanefridia ve tvaru U se někdy označují jako Bojanovy žlázy. Cévní systém je otevřený, ale v žábrách
existuje systém vlásečnic. Srdce má 2 síně a 1 komoru. Nervovou soustavu tvoří 3 párová ganglia. Senzorické orgány
představuje pár osfradií, pár statocyst, hmatové receptory a někdy oči nebo tykadla (obojí na okraji pláště). Mlži jsou
zpravidla gonochoristé, u mořských druhů převládá vnější oplození, u sladkovodních vnitřní. U sladkovodních mlžů je
veliger modifikován v glochidium, které se přichycuje na pokožku a žábry ryb jako ektoparazit. Tyto larvy slouží
k disperzi málo pohyblivých mlžů. Ostrakofilní ryba hořavka duhová do sladkovodních mlžů klade jikry.
Mlži jsou z hygienického hlediska rizikovou potravinou. Je to dáno tím, že filtrují částice z vody a jejich následný
konzum (obzvláště v syrovém stavu a u mlžů odlovených u vyústění odpadních vod) je rizikový z hlediska vzniku
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hepatitid, cholery, otrav aj. V rozvinutých zemích je proto lov, chov i prodej mlžů regulován přísnými hygienickými
pravidly, která tato rizika minimalizují.
Tradiční klasifikace mlžů je založena např. na utváření jejich žaber.
Ústřice jedlá (Ostrea edulis) nemá nohu. K podkladu se fixuje pomocí cementačních žláz. Je schopna měnit
pohlaví. Spolu s dalšími asi 20 druhy rodu je vyhledávanou lahůdkou. Ke konzumu se často chová uměle v mořských
pěstírnách na střešních taškách natřených vápnech a později na tzv. ústřicových lavicích. Tržní velikosti dosáhne za 2-3
roky a dožívá se až 30 let. Za ústřice jsou někdy vydávány jiné rody mlžů.
Slávka jedlá (Mytilus edulis) se masově vyskytuje v příbojové zóně moře. Má silně redukovanou nohu a je
k podkladu fixována lepivými byssovými vlákny (bílkovina). S dalšími druhy rodu patří k nejčastěji konzumovaným
mlžům (v Evropě 100 tis. tun ročně). Chová se v mořských pěstírnách. Může být zdrojem nebezpečných otrav toxiny
pozřených obrněnek – saxitoxin, mytilotoxin. Z příbuzného druhu Perna canaliculus z pobřeží Nového Zélandu se
získávají látky s protizánětlivými účinky k léčbě kloubních onemocnění.
Hřebenatka svatojakubská (Pecten jacobaeus) se na krátké vzdálenosti se přemisťuje „létáním“ – rychlé uzavírání
a otevírání lastur. Druhové jméno je odvozeno ze španělské legendy o sv. Jakubovi. Hřebenatky různých druhů se
využívají jako potravina.
Kyjovky (Pinna) mají velké šupinaté kyjovité lastury, jsou rovněž jedlé. Z byssových vláken se ve starověku
zhotovovaly nesmírně drahé oděvy ("mořské hedvábí").
Perlotvorka mořská (Pinctada margaritifera) je lovena a chována pro perly. Tvorba perel je uměle navozována
vkládanými cizími tělesy. Tato technika byla vyvinuta v Japonsku a praktikuje se hlavně v Tichomoří.
Srdcovka jedlá (Cerastoderma edule) je schopna skákat pomocí nohy, má sifon. Srdcovky se loví a konzumují.
Škeble rybničná (Anodonta cygnea) je u nás častý, velmi variabilní druh.
Střenka (Solen) má protáhlou schránku ve tvaru střenky nože. Ryje ve svislé poloze ve dně moře, je jedlá.
Třída: hlavonožci (Cephalopoda)
Název je z řec. kephale = hlava, pous, podos = noha. Hlavonožci jsou výlučně mořští, vývojově nejpokročilejší
měkkýši, kteří přešli k aktivnímu dravému způsobu života. Ačkoli jsou nejdokonalejšími z bezobratlých, jsou evolučně
na ústupu a více než 90 % známých druhů je fosilních. Zřejmě jde o důsledek konkurence jiných predátorů – rybovitých
obratlovců. Hlava je dobře odlišena, noha je přeměněna v ramena a nálevku ústící do plášťové dutiny. Schránka – ulita
je zachována jen u starobylých skupin, např. fosilní Orthoceras, belemniti, amoniti nebo recentní loděnky. U ostatních
je redukovaná a přerostlá pláštěm (sépie, oliheň) nebo chybí zcela (chobotnice). K běžnému pohybu slouží hlavová
chapadla nebo ploutevní lem. Ten má též funkci stabilizace těla a směrového kormidla. Specifickým způsobem pohybu
je zpětný reaktivní pohyb (až 35 km/h). Jedná se o rychlý únik až výskoky a let nad hladinou a je způsoben nasátím
vody do plášťové dutiny po odchlípení pláště, pak utěsněním a rychlým vypuzením vody nálevkou (sipho).
Hlavonožci jsou predátoři. Při lovu využívají přísavky, někdy i háčky na chapadlech. Ústní otvor se nachází mezi
rameny; kromě raduly zde jsou zobákovité čelisti, kterými kořist zakusují. Chobotnice používají i jed ze slinných žláz.
V trávicím traktu se již uplatňuje peristaltika. Do plášťové dutiny může ústit tzv. inkoustová žláza obsahující tmavé
barvivo (melanin), jehož vystříknutí je obrannou reakcí - hlavonožec zmizí v oblaku barvy.
Krevní oběh je většinou uzavřený. To je podmínkou jejich vysoké pohyblivosti a intenzivního metabolismu. Srdce
má 2 až 4 síně a 1 komoru. Cévy jsou rozlišeny na tepny, kapiláry a žíly. Proudění a tlak krve zvyšují 2 tzv. žaberní
srdce. Nervová soustava je ze všech měkkýšů nejvíce centralizována, a to do velkého shluku ganglií v oblasti hlavy
(„mozek“). Hlavonožci mají paměť, jsou schopni učení a rozhodování. V některých zemích jsou chobotnice jedinými
bezobratlými, na něž se vztahuje legislativa proti týrání, platná jinak jen pro obratlovce. Obrovská nervová vlákna bez
myelinových pochev mají rychlé vedení vzruchu. Olihně jsou proto modelovým objektem v neurofyziologii; byl na nich
odhalen princip vedení nervového vzruchu (Nobelova cena za r. 1963). S tím souvisí výrazně vyvinuté smysly. Jsou to
především komorové oči, které jsou s výjimkou strašků nejdokonalejší mezi bezobratlými. Jejich stavba je podobná
očím obratlovců, ale celé oko je vchlípené a je ektodermálního původu. Svou velikostí až 40 cm jsou to největší oči
živočichů. Pro hlavonožce je typická přítomnost chromatoforů (pigmentové buňky roztažitelné pomocí svalů), které
umožňují rychlou barvoměnu. Podílejí se na ochranném chování, kdy hlavonožec splyne s podkladem – zesvětlení,
ztmavnutí, na epigamním chování, komunikaci - vyjádření „nálady“ apod. Hlubinné druhy se vyznačují
bioluminiscencí. Většina hlavonožců žije krátce (1 - 2 roky) a krátce po reprodukci hyne.
Hlavonožci jsou gonochoristé s pohlavním dimorfismem, bez larválního stadia. Spermie jsou uloženy v pouzdře spermatofor a samec je vkládá specializovaným hektokotylovým ramenem do pláště samice (vnitřní oplození). Vajíčka
jsou často kladena v protáhlých pouzdrech na dno (u sépií a olihní). Chobotnice trsy vajíček fixuje ke stropu doupěte
a pečuje o ně. Ostřikuje je vodou, čistí chapadly a zhruba měsíc nepřijímá potravu. Poté hyne nikoli hladem, ale
programovanou, endokrinně zprostředkovanou smrtí.
Podtřída: Nautiloidea
Loděnka hlubinná (Nautilus pompilius) je starobylý živočich („živá fosilie“, relikt) s ulitou. Rodový název byl
inspirací k pojmenování několika fiktivních i skutečných ponorek (Jules Verne, první jaderná ponorka).
Podobný tvar ulit měli vymřelí amonité (podtřída Ammonoidea), patřící k tzv. vůdčím zkamenělinám. Název je
odvozen od staroegyptského boha Amona, který býval zobrazován s beraními rohy.
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Podtřída: Coleoidea=Dibranchiata
Mají nejvýše 10 ramen s přísavkami, jeden pár žaber (viz název), jeden pár nefridií a schránka je redukována.
Nadřád: desetiramenatci (Decapodiformes)
Mají deset ramen, přičemž jeden pár bývá delší než ostatní. Schránka je redukovaná a zarostlá v těle, vytváří tzv.
sépiovou kost používanou jako zdroj vápníku v chovech exotického ptactva. Okraj pláště tvoří plovací lem.
Sépie obecná (Sepia officinalis) má ploutevní lem kolem celého útrobního vaku. Její „inkoust“ se používal
v malířství.
Oliheň obecná (Loligo vulgaris) má podél pláště pouze trojúhelníkovité ploutvičky. Žije v hejnech a loví ryby.
Olihně a jim podobní kalmaři jsou loveni jako potravina, např. v Japonsku a Číně v objemu srovnatelném s rybolovem.
V Evropě se konzumují též sepioly (Sepiola).
Obří hlubinné krakatice a kalmaři (Architeuthis dux, Mesonychoteuthis hamiltoni) jsou největšími bezobratlými
živočichy. Jsou potravou vorvaňů.
Nadřád: chobotnice (Octopodiformes)
Mají osm ramen a vakovité tělo bez schránky.
Chobotnice (Octopus) se též využívají jako potravina - ve východní Asii se dokonce konzumují zaživa. Místy se
loví do nádob položených na mořském dně, které využívají jako úkryt. Absence skeletu jim umožňuje protáhnout se
i velmi malou skulinou (pokud jí projdou čelisti).
Nadkmen: ECDYSOZOA
Následující evolučně spřízněné kmeny po členovce včetně mají jako společný znak chitinózní kutikulu, která se
periodicky svléká (ekdyze), a proto jsou společně řazeny do skupiny Ecdysozoa. Z moderních fylogenetických studií
vyplývá, že předky členovců nejsou kroužkovci resp. jejich předchůdci, jak se donedávna předpokládalo, ale
živočichové příbuzní dnešním hlísticím. Mimo jiné do tohoto nadkmene patří mořské kmeny hlavatci (Priapulida),
rypečky (Kinorhyncha) a korzetky (Loricifera). Zástupci prvního kmene jsou bentické organismy falického tvaru
a velikosti několik cm, příslušníci dalších dvou kmenů jsou mikroskopičtí tvorové žijící intersticiálně ve vodním filmu
mezi zrnky písku (meiofauna). Ecdysozoa zahrnují dva druhově nejpočetnější živočišné kmeny, a jsou tedy evolučně
velmi úspěšnou skupinou.

Kmen: HLÍSTICE (NEMATODA)
Název pochází z řec. nema = vlákno. Hlístice jsou volně žijící i parazitičtí živočichové. Jde o evolučně nesmírně
úspěšný kmen živočichů. Popsáno je sice jen okolo 20 tis. druhů, ale přepokládá se mnohem větší počet (snad až milion
druhů), takže se možná diverzitou blíží členovcům. Hlístice bývaly dříve klasifikovány jako třída a řazeny spolu s
vrtejši do kmene Nemathelminthes nebo též Aschelminthes (hlísti oblí, oblovci), který však byl umělým seskupením
nepříbuzných taxonů (polyfylum).
Nejprobádanější skupinou hlístic jsou endoparazité živočichů včetně člověka. Další pro člověka velmi významnou
skupinou jsou parazité rostlin, kteří mohou též přenášet rostlinné virózy. Pro fungování biosféry mají ovšem zásadní
význam především saprofágní půdní, sladkovodní a mořské druhy hlístic nezbytné při koloběhu látek v ekosystémech
(např. půdní hlístice se jako součást edafonu uplatňují při regulaci plísní). Obrovské jsou i počty jejich jedinců - v
jediném hnijícím jablku je jich až 90 tis., na 1 m2 mořského pobřežního bahna přes 4 miliony a v 1 ha půdy mnoho
miliard.
Navzdory obrovské druhové diverzitě jde o pozoruhodně uniformní skupinu z hlediska víceméně jednotného
stavebního plánu (malá disparita, obtížné rozlišování druhů). Tělo hlístic je válcovité až nitkovité, nesegmentované,
dlouhé od několika milimetrů po několik decimetrů (druh žijící v placentě vorvaňů však dosahuje délky až 8 m). Tělo je
kryto vícevrstvou kutikulou tvořenou převážně kolagenem, která má ochrannou a opornou funkci (vnější skelet –
exoskelet) a kterou jedinci během růstu několikrát svlékají. Na ní se nachází množství struktur (papily, spikuly, trny,
rýhy, žebra, hřebeny, "křídla", gubernakula, bursa copulatrix aj.). Ty jsou skupinově a druhově specifické a využívají se
tudíž k determinaci hlístic. Radiální rýhy mohou imitovat tělní články (pseudosegmentace). Kutikula je složitou
dynamickou strukturou umožňující interakce s organismem hostitele (ochrana, ale i výměna látek). Na povrchu je
glykokalyx, pod kutikulou se nachází pokožka – hypodermis, jejíž buňky vytváří u dospělých parazitických hlístic
syncytium a obvykle čtyři podélné hypodermální lišty. Mezi hypodermálními lištami jsou uloženy podélné hladké
svaly. Okružní svalstvo u hlístic není. Hlístice se tedy nemohou plazit jako kroužkovci, ale mohou se pouze vlnit nebo
mrskat. Stahy též nahrazují střevní peristaltiku. Mezi tělní stěnou a trávicím traktem je kompaktní tělní dutina –
pseudocoel, vyplněná tekutinou. Ta zde nahrazuje oběhovou soustavu a funguje jako hydrostatická opora pro svalovinu
(hydroskelet). Trávicí soustava a pohlavní orgány jsou v pseudocoelu uloženy volně, přirostlé jsou pouze na svých
vývodech. Tvar těla způsobuje, že i orgánové soustavy mají protáhlou, nitkovitou formu.
Trávicí soustava je úplná. Tvoří ji ústní dutina, hltan, střevo a u samic řitní otvor; u samců ústí do kloaky. Ústní
dutina může být dle skupiny hlístic ohraničena různě vyvinutými pysky – labia a uvnitř se mohou nacházet kutikulární
zoubky, lišty, bodce aj. Též stavba hltanu (často označovaného jako jícen) se liší mezi jednotlivými skupinami a je
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důležitá jak pro klasifikaci hlístic, tak pro odlišení larválních a infekčních stadií. Někdy je hltan vzadu rozšířen
v bulbus. Podle tvaru rozlišujeme hltan dorylaimoidní, oxyuroidní, rhabditoidní, filariformní nebo trichuroidní.
Tyto názvy odkazují na systematické skupiny hlístic, pro které je daný tvar hltanu charakteristický. Za hltanem
následuje trubicovité střevo, které může být opatřeno slepým výběžkem. Anální otvor samic je nejčastěji umístěn
v zadní části těla. Potravu parazitických hlístic tvoří střevní obsah, krev či tkáně hostitele.
Základem vylučovací soustavy jsou exkreční kanálky uložené u třídy Secernentea v postranních hypodermálních
lištách. Mají tvar písmene H nebo obráceného U a jsou tvořeny jedinou buňkou, největší v těle hlístice. V přední části
těla se spojují a vyúsťují na povrch vylučovacím otvorem. Mohou být kombinovány s párovými žlázovými buňkami
(renetami). U třídy Adenophorea tvoří exkreční systém pouze renety napojené na exkreční pór.
Dýchací ani cévní systém není vytvořen. Výměna plynů se děje celým povrchem těla, při přenosu se někdy může
uplatnit hemoglobin rozpuštěný v tělní tekutině. Některé druhy hlístic mohou částečně přejít na anaerobní
metabolismus.
Nervová soustava je gangliová a tvoří ji hltanový prstenec a z něho vybíhající podélné nervové provazce umístěné
v hypodermálních lištách. Jako smyslové receptory (sensily) slouží papily, sety, amfidy, tj. chemo- a mechanoreceptory
umístěné v hlavové části a snad i fasmidy, které se nachází na zádi. Podle jejich přítomnosti, resp. absence byly hlístice
děleny do dvou tříd, Aphasmida a Phasmida.
Pohlavní orgány jsou trubicovité. Většina parazitických hlístic je odděleného pohlaví (gonochoristé), ale
u některých skupin se setkáváme i s partenogenetickými generacemi (řád háďátka) nebo s hermafrodity. Např. velmi
významné hádě Caenorhabditis elegans je hermafroditem, i když se u něj vzácně setkáme i se samci (0,05 % populace).
U některých hlístic, např. roupů, existuje haplodiploidie. Haploidní samci vznikají partenogenezí, kdežto diploidní
samice pocházejí z oplozených vajíček (obdobně jako např. u včel). Samci jsou obvykle menší, s odlišně utvářenou
koncovou částí, která je často zahnutá až stočená (pohlavní dimorfismus). Samčí pohlavní soustava je tvořena
varletem, chámovodem, semennými váčky a vývodným kanálkem. Ten ústí do kloaky, která tak u samců tvoří společný
vývod pohlavní a trávicí soustavy. Zadní konec těla samce může tvořit vějířovitou rozšířeninu - kopulační burzu (bursa
copulatrix), často vyztuženou žebry a papilami, jejichž počty a uspořádání jsou druhově specifické. Další součástí
samčí pohlavní soustavy jsou přídatné kopulační struktury jako sklerotizované jehlice – spikuly a nepárové
gubernakulum. Spikuly (1-2) se při kopulaci zasouvají do pohlavního otvoru samice a gubernakulum usměrňuje jejich
pohyb. Samičí soustava se skládá z 1-2 trubicovitých vaječníků, na něž navazují vejcovody a dělohy. V děloze se
formují a dozrávají vajíčka. Ta postupují společnou vaginou do vulvy, která většinou není umístěna v kaudální části
těla. Pohlavní soustava samic tak oproti samcům neústí do kloaky, ale má samostatný vývod. Receptaculum seminis
neboli spermatéka slouží samici k uchování spermatu samce a oplodnění vlastních vajíček. Spermie hlístic se liší od
všech zatím zkoumaných živočichů tím, že nemají bičík a v samičích genitáliích se pohybují amébovitě pomocí
panožek.
Většina hlístic je oviparních (vejcorodých), vzácnější je ovoviviparie, kdy se z vajíček líhnou již v děloze samice
larvy 1. stadia. Odolnost vajíček ve vnějším prostředí je různá a záleží na vlastnostech stěny vajíčka. U některých hlístic
(např. škrkavky) jsou vajíčka silnostěnná a velmi odolná vůči vyschnutí i dezinfekci. Mohou být roznášena např.
prachem. Vajíčka se v závislosti na druhu hlístice a na vnějších podmínkách spirálně rýhují s různou rychlostí, od
několika hodin po několik týdnů. Proto např. u roupa může snadno dojít k autoinfekci (velmi rychlé rýhování do
infekčního stadia během několika hodin), která je prakticky nemožná u škrkavek, kde infekční vajíčko vzniká až po 2 –
3 týdnech.
Vývoj parazitických hlístic je velmi rozmanitý, od jednoduchých cyklů po různě složité vývoje. Řada skupin má
vývoj bez účasti mezihostitele - monoxenní (geohelminti), u dalších je cyklus za spoluúčasti mezihostitele heteroxenní (biohelminti). U geohelmintů se často uplatňuje paratenický (transportní) hostitel, ve kterém se parazit
kumuluje, ale dále nevyvíjí (žížala u srostlice trvalé nebo roupa kuřího). Infikování paratenickým hostitelem je mnohdy
častější než přímé nakažení infekční larvou. Larvální stadia bývají čtyři (L1-L4) a jsou oddělena svlékáním (ekdyse). U
třídy Adenophorea je většinou stadiem infekčním pro obratlovce L1, u třídy Secernentea to bývá L3. U některých
skupin probíhá svlékání do infekčního stadia larvy ve vajíčku a pak dochází k infekci vajíčky, u jiných dojde k vylíhnutí
larev a k infekci dochází již volnými larvami. Po posledním svleku vzniká juvenilní hlístice, která pohlavně dospívá.
Mladí jedinci jsou podobni dospělcům a při jejich růstu se zvětšuje pouze velikost buněk. Počet buněk je od začátku
stálý, determinovaný i pro jednotlivé orgány a již se nezvyšuje. Tento princip je označován jako eutelie a vzhledem
k tomu, že prakticky znemožňuje regeneraci, je předmětem biomedicínského výzkumu. U většiny geohelmintů se
definitivní hostitel nakazí buď perorálně pozřením vajíčka nebo larev (např. potravou kontaminovanou trusem) nebo
infekční larvy aktivně pronikají povrchem těla (perkutánně). Larvální vývoj biohelmintů probíhá v mezihostiteli a
definitivní hostitel se většinou nakazí jeho pozřením. Jako mezihostitelé nejčastěji slouží bezobratlí (např. kroužkovci,
korýši, měkkýši, hmyz), ale i obratlovci.
Třída: Adenophorea = Aphasmida
Vylučovací orgány jsou tvořeny pouze renetami, nemají exkreční kanálky ani fasmidy. Většinou žijí volně, často ve
vodě, jen málo druhů parazituje u živočichů. Polyfyletická, tedy již neplatná skupina.
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Řád: nitkovci (Trichocephalida = Enoplida)
Název je odvozen z řec. thrix = chlup, vlas, kefale = hlava, enoplos = ozbrojený. Příslušníci čeledě Trichinellidae
jsou biohelminty. V dospělosti cizopasí v trávicím traktu, ale larvy se vyvíjí v kosterní svalovině. Nejznámějším
zástupcem je svalovec stočený (Trichinella spiralis) napadající různé druhy savců včetně člověka, který však pro
parazita představuje "slepou uličku". K nákaze dojde pozřením mezihostitele, v jehož svalovině se nachází opouzdřené
larvičky. Ty v trávicím traktu dospívají a každá dospělá samice zde rodí až 1500 mikroskopických larviček, které jsou
roznášeny krví po celém těle. Usazují se především v dobře krvené svalovině (brániční pilíře, jazyk, žvýkací svaly).
Larvy se lokalizují intracelulárně a dokáží přesměrovat genovou expresi tak, aby svalové vlákno vyživovalo parazita.
Takto zůstávají životaschopné řadu let. Onemocnění označované jako trichinelóza má podle toho nejprve střevní fázi a
poté fázi svalovou, která bývá bolestivá a léčebně neovlivnitelná. Průběh může být i letální. Vývoj svalovce je
výjimečný tím, že definitivní hostitel plní zároveň funkci mezihostitele, ve kterém jsou lokalizovány larvy infekční pro
dalšího definitivního hostitele. Kdysi se jako typická dvojice hostitelů uplatňovali potkani a domácí prasata, která je
požírala. Člověk se nakazí nedokonale tepelně upraveným masem. Díky soustavné veterinárně-hygienické kontrole
konzumovaných prasat trichinelóza u lidí v ČR prakticky vymizela. Dodnes se však vyskytuje v přírodních ohniscích u
volně žijících šelem, prasat divokých a hlodavců (sylvatický cyklus, z lat. silva = les). K zavlečení do chovů a nakažení
lidí tak stále může docházet (např. nedávná epidemie na Slovensku po konzumaci psích klobás). Poměrně častá je
trichinelóza u lidí např. v USA (2,5 % populace).
Třída: Secernentea = Phasmida
Na koncové části těla se nachází fasmidy. Třída zahrnuje převážně terestrické hlístice a většinu druhů parazitujících
u živočichů.
Řád: háďata (Rhabditida)
Tento řád zahrnuje především volně žijící půdní saprobionty, ale i parazity rostlin a živočichů. Jedná se
o geohelminty. Název pochází z řec. rhabdos = tyčinka.
Hádě Caenorhabditis elegans žijící v půdě je významným objektem experimentální biologie včetně kosmického
výzkumu; bylo prvním živočichem s kompletně zmapovaným genomem. U tohoto druhu je přesně znám původ a vývoj
každé z 959 buněk jeho těla, jakož i všechny neurony a jejich veškeré spoje. Používá se zejména ke studiu diferenciace
buněk, apoptózy, genové exprese, fluorescenčních proteinů, meiózy aj. Za tyto výzkumy byly uděleny již 3 Nobelovy
ceny.
Řád: háďátka (Tylenchida)
Jsou to volně žijící a dravé hlístice a významní parazité rostlin, mikroskopických rozměrů. Mezi známé škůdce patří
např. háďátko řepné (Heterodera schachtii).
Řád: měchovci (Strongylida)
Do tohoto řádu patří největší počet veterinárně významných hlístic. Většinou jsou geohelminty, jen někteří parazité
dýchacího traktu mají mezihostitele (nadčeleď "plicnivky").
Vědecký název řádu pochází od typového rodu Strongylus, jehož zástupci (tzv. velcí strongylidi) způsobují
onemocnění koní zvaná strongylózy. Dospělci cizopasí ve střevě. Larvy migrující cévami břišní dutiny vyvolávají
koliky (záchvaty bolestí) až kulhání v důsledku ucpání cév zásobujících pánevní končetiny.
Srostlice trvalá (Syngamus trachea) je cizopasník dýchacích cest (průdušnice) hrabavých ptáků. U nás je
syngamóza významná hlavně v chovech bažantů. Vývoj je přímý, ale často se uplatňuje paratenický hostitel,
především žížaly. Obě pohlaví jsou v dospělosti trvale spojena (žijí v trvalé kopulaci) a vytváří tak červený útvar
podobný písmenu Y.
Řád: škrkavice (Ascaridida)
Do tohoto řádu patří hlístice středních a velkých rozměrů (až desítky cm). Parazitují v trávicím traktu obratlovců.
Většinou jsou geohelminté. Vajíčka se dostávají do vnějšího prostředí trusem. Jejich obal je silnostěnný a drsný, takže
jsou nesmírně odolná a snadno ulpívají na kontaminovaném substrátu. Pozřené a uvolněné larvičky pronikají střevní
stěnou a portální krví migrují do jater a dále do srdce a plic, event. celého organismu - tzv. hepatopulmonální migrace.
Odtud se dostávají vykašláním a polknutím zpět do střeva a dospívají. Složitá migrace larev škrkavek zřejmě nahrazuje
část cyklu v chybějícím mezihostiteli a umožňuje parazitovi projít všemi fázemi larválního vývoje. Onemocnění se
nazývá askaridóza.
Škrkavka dětská (Ascaris lumbricoides) je rozšířena u lidí po celém světě (1 miliarda). U nás je tato nematodóza
vzácná. K infekci dochází alimentární cestou po pozření infekčních vajíček, ať již v kontaminované potravě nebo vodě.
Škrkavka psí (Toxocara canis) a škrkavka kočičí (Toxoxara cati) jsou významnými a častými parazity těchto šelem.
I zde probíhá hepatopulmonální resp. somatická migrace. Část larev (hlavně u dospělých zvířat) se však do střeva
nevrací, ale zůstávají v orgánech (játra, plíce, ledviny) a svalovině, kde se zapouzdřují. U březích fen se aktivují a přes
placentu pronikají do plodu (transplacentární přenos). Štěňata se tak rodí již infikovaná. Štěňata se dále mohou
nakazit mlékem, do kterého jsou larvy též pronikají (transmamární = galaktogenní přenos). U koček je situace
obdobná, avšak k transplacentárnímu přenosu nedochází a koťata se tak nakazí pouze mlékem U člověka mohou larvy
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těchto škrkavek prodělat částečný vývoj a jedná se tedy o zoonózu. Pozřené larvy se dostávají do jater a plic, kde
vyvolávají tzv. larvální toxokarózu neboli syndrom larva migrans visceralis. Zvláště u dětí se může larva dostat do
oka, kde způsobuje narušení sítnice. U nás téměř 20 % lidské populace má protilátky (tzn. prodělalo infekci).
Podřád roupi (Oxyura) je někdy pokládán za samostatný řád Oxyurida. Jsou to cizopasníci tlustého střeva obratlovců,
menší než škrkavky. Jde o geohelminty s možností autoinfekce. Většinou nepůsobí vážnější zdravotní poruchy.
Roup dětský (Enterobius vermicularis) dorůstá velikosti kolem 1 cm. U nás je to nejrozšířenější helmint u lidí,
zvláště v dětských kolektivech (až 40% promořenost). Samičky kladou v noci vajíčka v okolí análního otvoru
a vyvolávají tak pocit svědění. Na rozdíl od škrkavek se vajíčka velmi rychle rýhují a hostitel se může sám znovu
nakazit (autoinfekce). Larvy v těle nemigrují, ale dospívají a zůstávají ve střevě. U psů ani koček se roupi nevyskytují,
a proto se od nich člověk nemůže nakazit.
Řád: spirury (Spirurida)
Jsou to hlístice vlasovitého resp. nitkovitého tvaru. Jde o biohelminty, mezihostiteli bývají korýši a hmyz. Jimi
vyvolané parazitózy se v našich geografických podmínkách vyskytují u zvířat spíše ohniskově a jsou méně závažné.
Naopak v tropických a subtropických oblastech mají velký význam, zejména u lidí.
Vlasovec medinský (Dracunculus medinensis), dříve postihující desítky milionů lidí v Africe a jižní Asii, se dnes
díky úspěšným opatřením vyskytuje pouze v 6 zemích Afriky u několika tisíc osob a očekává se jeho úplná eradikace.
Rodový název je zdrobnělina z lat. draco = drak, druhový název dostal podle arabského města Mediny. Jsou to hlístice
o délce okolo 1 m (samice), které pod kůží vytváří boule, v nichž jsou ukryty ve velkém množství samičky parazita.
Při kontaktu s vodou (studny, napajedla v oázách) vysunuje samice část svého těla a uvolňuje do vody larvy. Konečný
hostitel se nakazí vypitím vody s buchankami, které jsou mezihostiteli. Léčení je operativní, dříve bylo prováděno
namotáváním hlístic na dřívko (to údajně mohlo dát vzniknout medicínskému znaku). Tato parazitóza je popsána již
v bibli a zmiňuje se o ní velký arabský lékař Avicenna.
Následují příslušníci nadčeledi Filarioidea, běžně zvaní filárie (lat. filum = niť, vlákno); jimi vyvolané nemoci se
souhrnně označují jako filariózy. Vlasovec mízní (Wuchereria bancrofti) postihuje v tropických oblastech přes 100
milionů lidí. Přenašeči a zároveň mezihostiteli jsou komáři. Dospělci žjí v mízních cévách, kde blokují odtok lymfy,
což má za následek značné zvětšení např. končetin nebo skrota (elefantiáza). Samice uvolňují larvy, tzv. mikrofilárie,
které jsou v noci (doba maximální aktivity komárů) z plicního krevního oběhu vyplavovány do periferní krve.

Kmen: ČLENOVCI (ARTHROPODA)
Název je odvozen z řec. arthron = kloub, pous, podos = noha. Suchozemští i vodní živočichové, kteří představují na
druhy i jedince nejpočetnější a evolučně nejúspěšnější živočišný kmen. Popsán je asi 1 milion druhů, mnohonásobně
větší počet druhů je dosud vědě neznámý.
Hlavní znaky: článkované končetiny, heteronomní metamerie (nestejnocenně segmentované tělo), vnější kostra
(exoskelet) silně sklerotizovaná, tělní dutina je mixocoel, otevřená cévní soustava.
Vyjdeme-li z představy hypotetického "pračlenovce" s homonomní metamerií, pak tyto identické původní články
těla v různé míře splynuly a vytvořily 3 větší tělní celky - tagmata (hlava – caput neboli cephalon, hruď - thorax,
zadeček - abdomen). Tato tagmatizace byla jedním z hlavních předpokladů enormní evoluční úspěšnosti členovců.
Coelom splývá s prvotní tělní dutinou (blastocoelem), čímž vzniká smíšená tělní dutina - mixocoel (v anglosaské
literatuře označovaná jako hemocoel).
Cévní soustava je otevřená. Dorzální pulzující céva (aorta) bočními otvory (ostia) nasává hemolymfu (krvomízu),
žene ji kraniálně, kde ji vytlačuje do mixocoelu. Bývá někdy označována jako "srdce".
Končetiny jsou článkované, články jsou spojené klouby, kterými jsou končetiny také připojeny k tělu. Tyto klouby
jsou však jiného typu než u obratlovců. Původně každý článek těla nesl 1 pár končetin, z nichž některé v průběhu
evoluce nabyly jiné funkce. To je nejlépe patrné na hlavových článcích (viz tab.), kde se přeměnily v ústní ústrojí, jehož
utváření představuje podstanou část diagnózy (definice) jednotlivých podkmenů. Končetiny původního typu byly
dvojvětevné resp. rozeklané, tak jak se zachovaly pouze u korýšů. Vnější větev původně nesla žábry (u trilobitů). U
většiny podkmenů později vymizela a jednovětevná končetina se skládá z kyčle (coxa), příkyčlí (trochanter), stehna
(femur), holeně (tibia) a chodidla (tarsus) zakončeného obvykle dvěma drápky, někdy přísavkou (zákožky).
Tab.: Přehled modifikovaných končetin na hlavových článcích 3 podkmenů členovců.
klepítkatci - Chelicerata
chelicery
pedipalpy
kráčivé končetiny (4 p.)

korýši - Crustacea
tykadla 1. řádu - antenuly
tykadla 2. řádu - anteny
kusadla - mandibuly
čelisti - maxily 1. řádu
čelisti - maxily 2. řádu
další končetiny
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šestinozí - Hexapoda
tykadla - anteny
kusadla - mandibuly
čelisti - maxily
spodní pysk - labium
kráčivé končetiny (3 p.)

Tělo je kryto kutikulou, která nasedá na bazální membránu. Bázi kutikuly tvoří jednovrstevný cylindrický nebo
kubický epitel, tzv. hypodermis, na ni nasedá poměrně silná endodermis, dále ektodermis a konečně epidermis.
Kutikula je složená převážně z bílkoviny sklerotinu, jehož součástí je polysacharid chitin. U různých skupin pak
dochází ke sklerotizaci a inkrustacím ukládáním CaCO3. Vnější kostra brání kontinuálnímu růstu, a proto dochází k
opakovaným svlékáním - ekdyzím, jimiž se členovci nebo jejich larvy zbavují svrchních vrstev kutikuly, někdy i
metabolitů. K ekdyzi dochází mezi endodermis a ektodermis. Svlečka se nazývá exuvie.
Kutikula na povrchu vytváří pevnou vnější kostru - exoskelet a její výběžky zasahují do nitra tagmat a vytvářejí
tam částečnou vnitřní kostru - endoskelet. Vnější kostra se zanořuje i do některých tělních otvorů (stigmata) jako
výstelka trachejí (intima neboli taenidium), která je také svlékána. Každý článek je svrchu kryt hřbetní destičkou tergum resp. tergit a břišní destičkou - sternum resp. sternit. Obě destičky jsou spojeny měkkými a pružnými
blankami - pleurami, stejně jako klouby končetin. Při růstu těla se pleura může do jisté míry roztahovat. S vnější
kostrou souvisí limitovaná maximální velikost členovců – u recentních forem nanejvýš desítky cm (s končetinami
i více, např. velekrab japonský – 3,5 m). Při větší velikosti těla by byl exoskelet příliš těžký a nefungovala by výměna
plynů vzdušnicemi - proto největších velikostí dosahují vodní členovci, kteří jsou nadnášeni a nedýchají trachejemi.
Největšími členovci vůbec byli vymřelí kyjonožci (Gigantostraca) z příbuzenstva ostrorepů, kteří dosahovali délky
téměř 3 m. Představovali vrcholové predátory prvohorních moří (viz angl. název giant water scorpions).
Svalovina členovců je příčně pruhovaná, kromě svaloviny trávicí soustavy, která je hladká. Svaly pohybového
aparátu se upínají na vnější kostru zevnitř.
Trávicí soustava je úplná a je tvořena přední (stomodeum), střední (mezodeum) a zadní částí (proktodeum).
Přední a zadní část jsou původu ektodermálního a jsou vystlány kutikulou, zatímco střední úsek je entodermálního
původu, vystlaný jednovrstevným cylindrickým epitelem s trávicí schopností. Jednotlivé úseky jsou pojmenovány
analogicky s obratlovci (vole, žvýkací žaludek aj.), některé jsou zakončeny svěračem (valvula cardiaca, v. pylorica).
Přídatnou žlázou trávicího traktu je slinivkojaterní žláza – hepatopankreas, která však chybí u hmyzu.
Vylučovací ústrojí představují různě modifikovaná párová metanefridia, jako antenální žlázy ústící při bázi
tykadel, koxální žlázy při bázi končetin nebo maxilární žlázy u čelistí. U hmyzu a některých pavoukovců jsou
malpighické trubice (podle italského přírodopisce M. Malpighiho, 1628 – 1694).
Dýchací aparát může být utvářen několikerým způsobem. Korýši dýchají žábrami, což je evolučně nejpůvodnější
způsob dýchání členovců. Suchozemští členovci dýchají vzdušnicemi (trachejemi), plicními vaky nebo obojím. U
některých vodních larev hmyzu se vytvářejí tracheální žábry, což jsou výchlipky kutikuly prostoupené trachejemi.
Nejmenší členovci s jemnou kutikulou (např. někteří roztoči) dýchají celým povrchem těla (výhodné z hlediska difuze
plynů relativně velkým povrchem.
Nervová soustava je gangliová resp. žebříčková (viz kroužkovci), je zde však mnohem výraznější cefalizace. Tak
jak docházelo ke splývání článků hlavy, tak také došlo ke splynutí párových hlavových ganglií, která vytvořila
nadjícnovou resp. nadhltanovou (supraezofageální) a podjícnovou (subezofageální) zauzlinu, jejichž spojky
prstencovitě obejímají jícen. Z podjícnové zauzliny po břišní straně kaudálním směrem pokračuje „žebříček“ resp.
břišní nervová páska (rozdílná poloha nervového systému oproti strunatcům). Na nadjícnovou zauzlinu (obdoba
mozku) se napojuje systém endokrinních žláz řídících především ontogenetický vývoj. Je uspořádán funkčně
hierarchicky obdobně jako u obratlovců osa hypotalamus - hypofýza - nadledviny aj. žlázy (podrobněji viz u hmyzu).
Nervový systém je na periferii zakončen složitými smyslovými ústrojími. Základem smyslových ústrojí (zejm.
mechanoreceptorů) je sensila (sensillum), receptorová buňka s jemnou brvou (seta), pronikající kutikulou na povrch
těla a přenášející podněty do nervové buňky. Změny tlaku a vibrace vzduchu a vody jsou vnímány chordotonálními
orgány, což jsou sensily registrující změnu napětí kutikulárních strun. Zvuky vnímají jen někteří členovci (blíže viz u
hmyzu).
Oči členovců jsou dvojího typu. Buď jsou to jednoduchá očka (ocelli), nebo jsou to nejčastěji oči složené (oculi
compositi), tvořené velkým počtem jednoduchých ommatidií. Členovci, zvláště hmyz, mají schopnost vnímat i
polarizované světlo nebo UV paprsky, což má zvláštní význam pro orientaci hmyzu při oblačné obloze. Složenýma
očima vidí mozaikovitě rozložený obraz a pohyby vnímají zpomaleně, což umožňuje rychlou únikovou reakci (např.
mouchy). Univerzálním atraktantem pro krevsající členovce (klíšťata, komáři aj.) je CO 2 vydechovaný obratlovcem,
mohou to však být i těkavé mastné kyseliny z jeho potu.
Pohlavní orgány jsou párové, trubicovité stavby. Často je vytvořena spermatéka (receptaculum seminis), která
umožňuje uchovávat životaschopné spermie i po několik let (včela).
Rozmnožování členovců je pohlavní, převážná většina jich jsou gonochoristé (výjimkou jsou korýši svijonožci).
Oplození je obvykle vnitřní. Existuje zde oviparie, ovoviviparie i viviparie. U členovců není vzácná partenogeneze,
neotenie resp. pedomorfóza (rozmnožování v larválním stadiu). Jiným typem rozmnožování je heterogonie (střídání
partenogeneze s rozmnožováním pomocí oplozených vajíček např. u perlooček nebo mšic). Příkladem nepohlavního
rozmnožování je velmi vzácná polyembryonie, vyskytující se u některých parazitických blanokřídlých.
Vajíčka členovců jsou mozaiková neboli determinační. To umožňuje také vznik tzv. gynandromorfů, jedinců,
jejichž každá strana přísluší k jinému pohlaví. Jelikož jsou vajíčka mezo- nebo polylecitální, dochází k povrchovému
(superficiálnímu) rýhování. Některé velmi primitivní formy mají vajíčka oligolecitální a pak dochází k totálnímu
rýhování.
Vývoj členovců je buď přímý (např. pavouci, raci) nebo nepřímý, tj. přes larvu.
Členovci se klasifikují do několika podkmenů, které jsou morfologicky definovány především uspořádáním
přeměněných končetin na hlavových článcích. Dřívější podkmen vzdušnicovci (Tracheata) jakožto nepřirozený taxon se
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již většinou neuvádí. Stonožkovci jako jeho bývalá součást jsou totiž podle molekulárně fylogenetických studií blíže
příbuzní klepítkatcům než šestinohým resp. hmyzu, a ti jsou opět příbuznější korýšům než stonožkovcům.
Členovci se původně vyvinuli ve vodním prostředí a na souš přešli v období siluru, tedy dříve než obratlovci. Přitom
museli vyřešit řadu s tím spojených problémů, např. oporu těla a přechod od dýchání žábrami k dýchání vzdušnicemi.
Někteří členovci provádějí masové sezónní migrace (korýši, motýli). Členovci jsou díky obrovskému počtu jedinců
důležitou součástí potravních řetězců na souši i v mořích. Např. mravenci tvoří téměř 30 % živočišné biomasy v
Amazonii a mořský korýš krunýřovka krillová tvoří 2x větší biomasu než celé lidstvo. Další význam členovců je
podrobněji zmíněn u hmyzu.

Podkmen: KLEPÍTKATCI (CHELICERATA)
Většinou suchozemští živočichové. Tělo bývá členěno na hlavohruď (cephalothorax) a zadeček (abdomen), ústní
ústrojí tvoří 2 páry modifikovaných končetin - chelicery a pedipalpy (u roztočů zvané často jen palpy - lat. palpus,
plurál palpi). Názvy jsou odvozeny z řec. chélé = dráp, keras = roh, pes, pedis = noha, palpatio = ohmatávání. Na
hlavohrudi mají obvykle 4 páry kráčivých končetin. Nemají tykadla.
Třída: pavoukovci (Arachnida)
Název je z řec. arachné = pavouk. Morfologicky značně heterogenní skupina většinou suchozemských klepítkatců.
Mnozí jsou významnými parazity živočichů a rostlin (roztoči). Ústní otvor je úzký, proto musí kořist rozmělňovat
a někteří ji vysávají. Typickým dýchacím ústrojím jsou plicní vaky, do jejichž nitra prominují lamely jako listy v knize
(viz angl. název book lungs). Vylučovacím systémem jsou koxální žlázy a malpighické trubice. Metabolity mohou být
ukládány i do kutikuly a pavoukovci se jich tak zbavují při ekdyzi. Vývoj mají přímý, u některých skupin probíhá
vývoj přes larvu a nymfu (roztoči). Pavoukovci představují na druhy nejpočetnější skupinu klepítkatců.
Podtřída: štíři (Scorpionida = Scorpiones)
Relativně malé chelicery slouží ke zpracování a podávání potravy do úzkého ústního otvoru. Klepítkaté pedipalpy
jsou velké a slouží k lovu a při kopulaci k přidržování druhého pohlaví. Hlavohruď nese 4 páry kráčivých končetin,
zadeček se dělí na dvě části: přední preabdomen (mesosoma) široce nasedající na hlavohruď a zadní, výrazně tenčí
postabdomen (metasoma) zakončené jedovou žlázou s hrotem.
Podtřída: pavouci (Araneida = Araneae)
Téměř výhradně draví suchozemští členovci. Na kusadlovitých chelicerách ústí jedová žláza. Makadlovité
pedipalpy jsou přeměněny v sekundární pohlavní orgány a kromě smyslové funkce slouží samcům k předávání
spermatu do spermatéky samice. Jsou proto i u samců někdy výrazně větší. Kráčivá končetina zahrnuje koleno
(patella). Nečlánkovaný zadeček je k hlavohrudi připojen nápadnou stopkou. Zadečkové snovací bradavky jsou stejně
jako plicní vaky odvozeny z končetin. Z ústí bradavek je vystřikováno tekuté hedvábné vlákno, na vzduchu rychle
tuhnoucí. Obsahuje skleroproteiny a je pevnější než ocelové vlákno srovnatelného průměru. Povrchové vlášení mu
dodává přilnavost na principu suchého zipu. Pavouci mají na končetinách hřebínek, kterým několik vláken spřádají do
jednoho svazku. Z nich pavouci tkají sítě - pavučiny se strukturou charakteristickou pro jednotlivé skupiny. Slouží
především k lovu kořisti. Využití hedvábných vláken v nejrůznějších aspektech života pavouků (včetně např.
reprodukce, pasivního letu) zřejmě umožnilo jejich velmi úspěšnou adaptivní radiaci a následnou diverzitu. Pavouci
mají velmi úzký ústní otvor, a proto používají mimotělní trávení - kořist nastříknou trávicími šťávami a poté
ztekucenou hmotu nasávají zpět hltanem, který funguje jako sací pumpa. V hlavohrudi mají četné zásobní
vychlípeniny trávicího traktu, díky kterým vydrží velmi dlouho hladovět. Dýchacími orgány jsou lamelovité plicní
vaky, které mohou být doplněny keříčkovitými vzdušnicemi. Plicní vaky leží blízko stopky v kranioventrální části
zadečku. Samice bývají větší než pestřejší samci, někdy mnohonásobně. Složitý kopulační rituál má
zabránit partnerskému kanibalismu ze strany samice. Vajíčka jsou někdy kladena do kokonů, které samice některých
pavouků nosí s sebou. U některých pavouků existuje nejextrémnější varianta rodičovské péče - samice svolá svá
mláďata a nechá se jimi pozřít. Nervový systém je výrazně centralizován. Mají 3 - 4 páry jednoduchých oček. Vibrace
(např. kořisti v síti) registrují mechanoreceptory na bázi smyslových brv (setae) a sensil. V ČR je známo téměř 900
druhů, ve světě téměř 40 tis., ale mnohonásobně více druhů je nepopsaných. Věda, která je zkoumá, se nazývá
arachnologie. Někteří lidé trpí strachem z pavouků - arachnofobií.
Podřád: sklípkani (Mygalomorphae = Orthognatha)
Z 15 čeledí se těší největšímu zájmu čeleď sklípkanovitých (Theraphosidae), kam patří největší pavouci (rozpětí
končetin až okolo 30 cm). Mají 2 páry plicních vaků. Žijí především v tropech, mívají noční aktivitu a jsou často
chováni v teráriích. Výjimečně jsou lokálně konzumováni (Indočína, jihoameričtí indiáni).
Podřád: dvouplicní (Araneomorphae = Labidognatha)
Chelicery směřují kolmo dolů (labidognátní postavení) a fungují jako kleště nebo kusadla hmyzu. Mají pouze jeden
pár plicních vaků, neboť druhý pár je přeměněn ve vzdušnice. Do tohoto řádu patří velká většina pavoučích druhů.
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Známý je křižák obecný (Araneus diadematus), budující vertikálně orientované sítě a synantropní pokoutník
domácí (Tegenaria domestica), jehož síť je postavena horizontálně s trychtýřovitým vchodem do úkrytu. Mezi
slíďákovité (Lycosidae) patří největší středoevropští pavouci, kteří loví kořist v běhu. Náleží sem i jihoevropský slíďák
tarentský, zvaný též tarantule (Lycosa tarentula). Snovačky (Latrodectus spp.) jsou obávanými jedovatými pavouky
v subtropických a tropických oblastech, např. v Americe ("černá vdova") a v Austrálii. Zasahují i do jižní Evropy.
Podtřída: štírci (Pseudoscorpionida)
Drobní, nejvýše několik mm velcí pavoukovci připomínají miniaturní štíry, ale nemají ztenčenou zadní část
zadečku. Velké pedipalpy jsou opatřeny klepítky a vývodem jedové žlázy. Živí se dravě v půdě, opadance, trouchu,
někdy v hnízdech ptáků a savců, ve skladech a domácnostech, kde loví pisivky a roztoče.
Podtřída: sekáči (Opilionida = Opiliones)
Hlavohruď je srostlá se zadečkem celou šířkou. Čtyři páry velmi dlouhých kráčivých končetin jsou schopny
autotomie. Po oddělení od těla vykonávají po delší dobu sekavé pohyby k odvedení pozornosti predátora od unikajícího
sekáče.
Podtřída: roztoči (Acari)
Druhově nejpočetnější skupina klepítkatců (přes 50 tis. popsaných druhů, ale možná i víc než 1 mil. nepopsaných).
Jsou to drobní až mikroskopičtí členovci. Zadeček srůstá s hlavohrudí v jeden celek. Sekundární členění těla je různé
u jednotlivých skupin. Podle umístění předělu mezi přední a zadní částí těla se pro tyto dvojice tagmat užívají různá
označení: gnathosoma (capitulum)/idiosoma nebo prosoma/opisthosoma případně proterosoma/hysterosoma.
Dýchání se děje buď celým povrchem těla (u nejmenších druhů), nebo keříčkovitými vzdušnicemi. Z lokalizace jejich
stigmat vychází vědecké pojmenování některých systematických podskupin (Astigmata, Prostigmata, Mesostigmata,
Metastigmata). Trávení je převážně intracelulární a do lumen střeva se vylučuje málo trávicích enzymů, což je u
vektorů příznivé pro přežívání přenášených patogenů. Vývoj je nepřímý. Z vajíčka se líhne šestinohá larva. Po 1.
svlékání se mění v osminohou nymfu, která má 1 - 3 vývojové stupně (protonymfa, deuteronymfa, tritonymfa).
Rozšíření je kosmopolitní a ubikvitární; obsazují ještě více prostředí než hmyz. Nejvíce roztočů žije v půdě, mnozí
ve sladké vodě (vodule - Hydrachnellae), vzduchu, ale i hlubinách moří. Volně žijící roztoči se živí rostlinnou
potravou, detritem nebo jsou dravci. Roztoči zahrnují skladištní škůdce potravin, významné parazity člověka, zvířat i
rostlin. Řada druhů jsou škůdci v zemědělství (např. svilušky). Roztoči čeledi Pyroglyphidae jsou významným zdrojem
alergenů v bytech (zejména rod Dermatophagoides). Extrakty z nich jsou zahrnuty do diagnostických alergických
kožních testů. Věda o roztočích se nazývá akarologie. Nově se člení do 2 nadřádů a 6 řádů, které zde neuvádíme.
Klíště obecné (Ixodes ricinus) z čeledi Ixodidae je naším nejznámějším roztočem. Chelicery jsou klíšťkovité,
zakrnělé, lokalizované na spodní straně savého chobotku - hypostomu, který nese na povrchu zpětně zahnuté háčky
(přeměněné pedipalpy resp. palpy). Krev kromě samic sají i larvy a nymfy, ale nikoli samci, kteří mají ústní ústrojí do
značné míry zakrnělé (to ovšem neplatí o některých jiných rodech klíšťat!). Samci však na hostitelích kopulují se
samicemi. Hřbetní část samců je celá krytá štítkem (scutum), zatímco samice, jejichž objem se po nasátí krve
mnohonásobně zvětší, mají malý štítek na přední části hřbetu. Na tarzálním článku 1. páru končetin se nachází termo- a
chemorecepční Hallerův orgán - jamka opatřená smyslovými setami. Oči u rodu Ixodes chybí. Klíště žije jako dočasný
parazit na savcích, ptácích a někdy i na plazech (ještěrky). Je tzv. trojhostitelské, což znamená, že šestinohá larva
zpravidla saje na drobných obratlovcích (např. hlodavci), osminohá nymfa na větších savcích (zajícovití) a dospělec
napadá šelmy, přežvýkavce a člověka. Samice je značně plodná, klade až několik tisíc vajíček. Klíšťata preferují listnaté
a smíšené lesy nevysokých poloh s dostatečným podrostem. S oteplováním klimatu se však dnes objevují i ve značných
nadmořských výškách. Počty kulminují v květnu a v září, vyhovuje jim vlhké a teplé počasí. Na své oběti čekají na
vrcholcích trav a přízemních bylin, identifikují je mj. podle kyseliny máselné z potu. Klíště je vektorem (přenašečem)
např. klíšťové encefalitidy, lymeské boreliózy a tularemie (nákazy s přírodní ohniskovostí). Při odstraňování klíšťat
není třeba je šroubovitě vytáčet, stačí vykývání a dezinfekce. V žádném případě se předem nezakapávají olejem –
dušení vede k urychlenému vypuštění patogenů do krve. Sběr klíšťat z vegetace pro výzkumné účely se provádí tzv.
vlajkováním.
Mezi naše další trojhostitelské příslušníky čeledi Ixodidae patří rody piják (Dermacentor) a klíšť (Haemaphysalis).
Klíšťáci (Argas spp.) z čeledi Argasidae nemají hřbetní část těla krytou tvrdým štítkem (viz angl. soft ticks = "měkká
klíšťata"). Jejich ústní ústrojí směřuje dolů a není proto shora viditelné. Sají v noci krev na hrabavé drůbeži a holubech,
přes den se ukrývají ve škvírách. Příležitostně mohou sát i na člověku a v poslední době často vnikají do bytů v horních
patrech z podstřešních prostor, kde se zdržují ferální holubi. Klíšťáci přenášejí řadu infekcí, zejména v tropech, a to i u
savců.
Čmelík kuří (Dermanyssus gallinae) je drobným krevsajícím ektoparazitem drůbeže, holubů a volně žijících ptáků.
V noci napadá spící drůbež a přes den se ukrývá ve škvírách. Čmelíci jsou také přenašeči řady infekcí drůbeže.
Kleštík včelí (Varroa destructor), dříve V. jacobsoni, saje hemolymfu včelích kukel i dělnic, zejména však trubců.
Parazit byl zavlečen z jižní Asie do celého světa napadenými včelami. U nás se objevil v 70. letech 20. stol. Při silnější
invazi může včelstvo po několika letech vyhynout. Je to poměrně robustní roztoč s výrazným pohlavním dimorfismem.
Samice jsou větší (1,5 mm) než samci. Samice vnikají se včelou do buněk pláství, kladou zde vajíčka a nechají se
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později zavíčkovat. Proto- a deutonymfa sají na kuklách, oplozené samice se přichytí na líhnoucí se včely a časem
s nimi mohou opustit úl. Krátkověcí samci hynou po páření se svými sestrami.
Trudníci (Demodex spp.) jsou velmi malí roztoči (do 0,5 mm) s typickým doutníkovitým tvarem těla. Parazitují
v chlupových folikulech a v mazových žlázách řady druhů savců včetně člověka. Na vzniku onemocnění u psa se podílí
imunodeficience. Demodikóza psů se projevuje vypadáváním srsti, zarudnutím pokožky a při sekundární bakteriální
infekci dochází ke hnisavému procesu (tzv. červená prašivina).
Podřád pancířníci (Oribatida) jsou druhově nejpočetnější skupinou roztočů (14 tis. popsaných druhů ve 145
čeledích). Tělní pokryv mají zpevněn kožovitým nebo štítkovitým pancířkem, takže vzdáleně upomínají na brouky
(viz angl. název beetle mites = broučí roztoči). Převážná většina druhů žije volně a jsou významnou složkou edafonu,
protože se podílejí na degradaci organických složek půdy, významně přispívají ke koloběhu látek a k tvorbě humusu.
Jsou známí jako mezihostitelé některých tasemnic býložravců, např. rodu Moniezia.
Skladokaz moučný (Acarus siro) žije v mouce, moučných výrobcích a v obilí na sýpkách. Při napadení mouky tato
specificky páchne a je zcela znehodnocena k potravinářským i krmným účelům. Dává přednost vlhkému prostředí,
proto prevencí je suché prostředí skladů. Do roka má až 8 generací. Je typem resp. typovým druhem celé podtřídy, tj.
od tohoto druhu je odvozen její vědecký název (Acari, Acarina).
Peříčkovec zhoubný (Glyciphagus destructor) je druhým nejzávažnějším škůdcem ve skladech s moukou
a potravinami.
Zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei) je nepatrný, nejvýše 0,3 mm měřící roztoč, má jemně rýhované zavalité tělo,
končetiny krátké, komolcovité. Na předních 2 párech jsou přísavky. Žije v pokožce, kde vyžírá chodbičky paralelně s
povrchem kůže. Z člověka se zákožky postupně rozšířily na řadu druhů savců. Způsobují kožní onemocnění zvané
svrab (scabies) - dermatitidu se silným svěděním. Identifikují se mikroskopickým vyšetřením kožního seškrabu,
průkaz je však velmi obtížný. U lišek toto onemocnění často končí úplným olysáním, vyčerpáním a smrtí.
Lupovka kuří (Knemidokoptes mutans) cizopasí v kůži běháků hrabavých ptáků. Způsobuje tzv. vápenku, což je
onemocnění spojené s vytvářením výpotků smíšených s prachem, které se ukládají ve velkých vrstvách na běhácích
a znemožňují pohyb ptáků.

Podkmen: STONOŽKOVCI (MYRIAPODA)
Tělo je členěno na hlavu a trup. Trup je homonomně článkovaný a je vytvořen z mnoha článků, z nichž většina nese
1-2 páry kráčivých končetin. Dýchají trachejemi. Mají noční aktivitu, ve dne se ukrývají pod kameny, dřevem, pod
kůrou. Jsou též složkou edafonu.
Třída: stonožky (Chilopoda)
Tělo je dorzoventrálně oploštělé. Články trupu nesou po páru kráčivých končetin. Jsou to dravci, usmrcující kořist
jedem.
U nás je běžná např. stonožka škvorová (Lithobius forficatus). Stonohy (Scolopendra spp.) z tropů a subtropů
dorůstají až 25 cm. Chovají se v teráriích; jejich kousnutí je nebezpečné a extrémně bolestivé.
Třída: mnohonožky (Diplopoda)
Většina původních článků splývá po dvou v diplosegmenty nesoucí po dvou párech kráčivých končetin. Na průřezu
je tělo spíše kruhové až oválné. Jsou saprofágové, živící se zbytky rostlinných a živočišných těl. Na rozdíl od stonožek
ani u velkých tropických druhů nehrozí pokousání. Na obranu vylučují HCN, pro člověka jsou však neškodné. V ČR
běžně žije např. mnohonožka zemní (Julus terrestris).

Podkmen: KORÝŠI (CRUSTACEA)
Název je z lat. crusta = kůra, skořápka. Převážně mořští nebo sladkovodní členovci, jen málo druhů je
suchozemských, vyhledávajících vlhké prostředí. Většina proto dýchá žábrami. Končetiny jsou často rozeklané, je jich
velký počet a jsou různě modifikované. Tělo je obvykle členěno na hlavohruď a zadeček, ústní ústrojí tvoří 2 páry
tykadel (antenuly a anteny = antennae I, II), jeden pár kusadel (mandibulae) a 2 páry čelistí (maxillae I, II), tělo je
často dorzálně kryto krunýřem (carapax) inkrustovaným CaCO3.
Končetiny slouží k plavání, lezení, přihánění a filtrování potravy a při rozmnožování. Rovněž mohou mít dýchací
funkci. U některých (rakovci) pomáhají při zpracování potravy přední 3 páry hrudních končetin, tzv. čelistní nožky
(maxillipedy). Zadečkové končetiny rakovců (Malacostraca) slouží k pohybu, dýchání a k přidržování vajíček či
potomstva. Poslední článek - telson může být opatřen ploutvičkou nebo vidličkou (furka).
Vylučovacími orgány jsou maxilární nebo antenální žlázy.
Smyslové orgány reprezentují různé mechanoreceptory, chemoreceptory a statocysty uložené např. v bázi tykadel.
Statocysta registruje změnu polohy podobně jako vestibulární aparát obratlovců. Je to dutinka vyplněná tekutinou,
vystlaná mechanorecepčními setami, na nichž spočívá zrnko - statolit. Ten může být secernován, ale častěji je
exogenního původu (zrnka písku).
Bývá zde nápadný pohlavní dimorfismus - samice mohou být větší, samci menší s nápadnými rozmnožovacími
končetinami. Vývoj je přímý (např. u raků) nebo přes larvu zvanou nauplius a u mořských desetinožců zoëa, jež je
značně nepodobná dospělci. Korýši tvoří monofylum s jim blízce příbuznými šestinohými (Hexapoda). Lze je tak do

85

jisté míry pokládat za vývojovou větev hexapod adaptovanou na život v mořích, kam vlastní hmyz nepronikl.
Systematické třídění korýšů je velmi komplikované a zatím neustálené.
Třída: lupenonožci (Branchiopoda)
Vědecký název je odvozen z řec. branchia = žábry, pous, podos = noha. Většinou drobní, převážně sladkovodní
korýši. Hrudní nožky jsou lupenité, nesou žábry a kromě pohybu a dýchání tak slouží i k přihánění a filtraci potravy.
Jedná se nejspíše o nepřirozený taxon, někdy též označovaný jako Phyllopoda (lat. phyllum = list, lupen).
Řád: žábronožky (Anostraca)
Název je z řec. an = bez, ostrakon = skořápka. Tělo je protáhlé, mírně laterálně oploštělé a bez krunýře, délka až
2 cm. Typické je plavání hřbetem dolů. Žábronožka solná (Artemia franciscana) je kosmopolitní druh ze slaných jezer
a pobřežních slanisek. Naupliová stadia se prodávají jako krmivo pro plůdek akvarijních ryb. Používá se i v
experimentech a je potravou plameňáků.
Řád: perloočky (Cladocera)
Laterálně oploštělé tělo je kryto dvojchlopňovou průsvitnou skořápkou. Máváním velkými větvenými tykadly trhavě
plavou. Typická je heterogonie; vývojový cyklus připomíná vířníky. Nepříznivá období přečkávají pomocí vajíček
uložených v komůrce v dorzální krajině ve zvláštních schránkách - tzv. ephippiích (lat. ephippium = sedlo). U
některých druhů dochází k tvarovým změnám jednotlivých generací – tzv. cyklomorfóze.
Perloočky jsou důležitou součástí zooplanktonu a složkou potravy ryb; krmí se jimi i akvarijní ryby. U nás žije např.
hrotnatka obecná (Daphnia pulex).
Třída: Maxillopoda
Jedná se zřejmě o nepřirozený taxon.
Podtřída: klanonožci (Copepoda)
Český název je podle rozeklaných končetin, vědecký z řec. kope = veslo, pous, podos = noha. Mají válcovité nebo
kyjovité tělo, často až několik mm dlouhé. K pohybu slouží rozeklané veslovité nožky. Antenuly jsou paradoxně větší
než anteny; neslouží k pohybu. Na hlavohrudi je naupliové očko. Samice nosí po určitou dobu vajíčka v jednom nebo
dvou vaječných vacích. Významná složka planktonu, především mořského. Jsou důležitou složkou potravy ryb.
Buchanky jsou mezihostiteli škulovce širokého a vlasovce medinského, některé druhy jsou ektoparazity.
Buchanka obecná (Cyclops strenuus) - v planktonu stojatých vod nejhojnější druh vyskytující se po celý rok (zdroj
potravy pro akvarijní ryby i v zimě). Název je odvozen z antické mytologie (kyklopové - jednoocí obři).
Vznášivky rodu Calanus jsou součástí mořského planktonu a jsou možná živočišným druhem s největším počtem
jedinců. Jiné vznášivky žijí i v ČR.
Podtřída: kapřivci (Branchiura)
Dočasní krevsající ektoparazité ryb s přímým vývojem. Mají ploché, terčovité tělo (viz angl. název fish louse = rybí
veš). Tykadla jsou přeměněna v úchytné háčky, zbytek ústního ústrojí v bodavé ústrojí a v přísavky. Nožky slouží
k plavání, zadeček je zakončen ploutvičkou. U nás žije např. kapřivec plochý (Argulus foliaceus).
Podtřída: jazyčnatky (Pentastomida = Linguatulida)
Endoparazité dýchacích orgánů suchozemských obratlovců, především hadů. Trvalo dlouho, než vyšlo najevo, že
jazyčnatky jsou parazitací extrémně pozměnění korýši. Jsou blízce příbuzné kapřivcům. Dospělci dorůstají 1 - 15 cm a
podobají se poněkud pijavkám nebo tasemnicím, některé i hlísticím. Mají protáhlé ploché, jazyku podobné tělo (viz
věd. název). Kutikula je příčně rýhovaná. Přední část je širší a její oploštěná ventrální strana je vybavena dvěma páry
pahýlovitých končetin zakončených drápky, situovaných na každé straně ústního otvoru. Původně se myslelo, že všech
pět výběžků jsou ústa, proto Pentastomida. Některé orgánové soustavy jsou zakrnělé.
Jazyčnatka tasemnicová (Linguatula serrata) žije v dospělosti v nosní dutině a paranazálních sinech lebky
psovitých šelem. Larvální stadia se vyvíjejí především v játrech králíků a zajíců.
Infratřída: svijonožci (Cirripedia)
Název je z řec. cirrus = kadeř, lat. pes, pedis = noha. Převážně mořští přisedlí korýši s pevnými schránkami, z nichž
vysouvají obrvené rozeklané nohy přihánějící potravu. Jsou většinou hermafrodité. Žijí v koloniích na skalách
příbojového pásma, stavbách, trupech lodí a kytovcích. Někteří se za odlivu denně na čas ocitají na souši. Jejich
odstraňování z lodí je velmi nákladné. Patří sem např. kosmopolitní vilejš stvolnatý (Lepas anatifera). Některé druhy
se s velkým rizikem sbírají na skalách v příbojovém pásmu a draze se prodávají jako delikatesa. Do této skupiny
přísluší i kořenohlavec krabí (Sacculina carcini), snad nejbizarnější parazit vůbec. Jedno ze stadií jeho vývojového
cyklu prorůstá tělo krabů a působí jim parazitární kastraci. Připomíná vláknité podhoubí a sotva by je někdo pokládal za
živočicha, tím méně za korýše.
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Třída: rakovci (Malacostraca)
Na rozdíl od dvou předchozích tříd jde o monofyletický taxon. Název je z řec. malakos = měkký, ostrakon =
skořápka. Navzdory názvu je tělo kryto pevným, značně inkrustovaným krunýřem. Třída je zastoupena více než 20 tis.
druhy. Řada druhů má potravinářský význam, patří sem i mezihostitelé parazitů.
Řád: ústonožci (Stomatopoda)
Název je z řec. stoma = ústa, pous, podos = noha. Jsou to dravci, číhající na kořist v úkrytech na mořském dně.
Jejich složené oči umístěné na stopkách jsou nejsložitější v celé živočišné říši. Mají dokonalé prostorové a barevné
vidění včetně UV a IR části spektra. Vymrštění lapacích nohou u některých druhů dosahuje zrychlení vystřelené kulky,
úder je zesílen rázovou vlnou praskajících kavitačních bublin a v zajetí může rozbít sklo akvária. Loví se jako
potravina, zejména ve východní Asii, ale i v mediteránu.
Strašek kudlankový (Squilla mantis) ze Středozemního moře měří až 30 cm. Lapací končetiny připomínají lapací
končetiny kudlanky - příklad konvergence znaků taxonů z různých podkmenů.
Řád: stejnonožci (Isopoda)
Název je z řec. isos = stejný, pous, podos = noha. Vodní, výjimečně suchozemští korýši. Mají dorzoventrálně
oploštělé až značně klenuté tělo. Kráčivé končetiny mají všechny stejnou stavbu. Někteří suchozemští stejnonožci
dýchají pseudotrachejemi (vzdušnicovými plícemi), přeměněnými ze žaber. Mezi mořskými druhy jsou i ektoparazité
ryb.
Beruška vodní (Asellus aquaticus) je součástí bentosu, složkou potravy ryb a mezihostitelem některých vrtejšů.
Na souši (pod kameny apod.) žijí např. stínka zední (Oniscus asellus) a svinka obecná (Armadillidium vulgare)
s vyklenutým tělem, která se v nebezpečí stáčí do kuličky. Jsou častými mezihostiteli ptačích motolic.
Řád: různonožci (Amphipoda)
Název je z řec. amphis = obojí, pous, podos = noha. Tělo bývá laterálně stlačené. Končetiny jsou výrazně
morfologicky a funkčně rozrůzněné. Jsou to většinou mořští živočichové, ale setkáme se s nimi i ve sladkých vodách
popř. na souši.
Blešivec potoční (Gammarus fossarum) je běžný druh v čistých tekoucích vodách. Plave na boku trhavými pohyby
a je laterálně oploštělý - odtud český název. Je indikátorem čistoty vod a složkou potravy pstruhů. Blešivci mohou být i
mezihostiteli vrtejšů.
Řád: krunýřovky (Euphausiacea)
Patří sem pelagičtí planktonní korýši o velikosti několik cm, tvořící společenstvo zvané krill, jež je v chladných
mořích potravou velryb, paryb, ryb a tuleňů. Krunýřovka krillová (Euphausia superba) je spolu se vznášivkou
kandidátem na živočišný druh s největším počtem jedinců. Loví se ke krmným účelům, v Japonsku a Rusku i jako
potravina.
Řád: desetinožci (Decapoda)
Název je z řec. deka = deset, pous, podos = noha. Hlavohruď je kryta krunýřovitým karapaxem. Mají pět párů
jednovětevných kráčivých končetin. První pár, někdy i další dva, mohou být klepetovité. Postranní výběžky karapaxu
vytvářejí zespodu otevřenou žaberní dutinu, ukrývající žábry na hrudních nožkách a hrudní stěně. Cévní a nervová
soustava jsou silně rozvinuty. Je známo kolem 10 tis. druhů, z nichž celá řada je důležitou součástí potravy člověka.
Podřád: Dendrobranchiata
Vyznačuje se rozvětvenými žábrami (řec. dendron = strom, branchia = žábry). První larvou je nauplius. Patří sem
řada čeledí, např. Penaeidae zahrnující některé hospodářsky významné krevety (Penaeus spp.).
Podřád: Pleocyemata
Vyznačuje se lamelovitými nebo trubičkovitými žábrami, první larvou je zoëa, u sladkovodních je vývoj přímý.
Infrařád krevety (Caridea) zahrnuje mnoho nadčeledí a čeledí. Patří sem i garnáti neboli krevetky (Crangonidae).
Krevety jsou tedy parafyletická skupina zastoupená ve dvou různých podřádech. Jsou to převážně mořští, menší,
ze stran zploštělí korýši s dlouhými jemnými tykadly a končetinami bez klepet a bez větší inkrustace tělního pokryvu.
Loví se jako potravina, krmivo a hnojivo, často vlečnými sítěmi, které devastují mořské dno a představují nesmírné
plýtvání (obrovský odpad). Chovají se též v akvakulturách v litorálu moří. V některých zemích (Thajsko, Ekvádor aj.)
zakládání krevetích farem vedlo k likvidaci rozsáhlých ploch nenahraditelných mangrovových lesů. Světová roční
produkce z lovu a farem dosahuje 5 milionů tun. Některé druhy krevet čistí kůži mořských ryb na tzv. čisticích
stanicích, jiné žijí symbioticky s rybami a jiných živočichů.
Do infrařádu raci (Astacidea) z podřádu Pleocyemata patří raci a humři. Humři jsou mořským ekvivalentem raků
s robustní stavbou těla. Humři (Hommarus spp.) měří až 80 cm a váží až přes 20 kg. Mají velká asymetrická klepeta
a jsou převážně mrchožraví. Loví se do pastí jako delikatesa, v důsledku toho značně ubývají. Menším druhem je humr
norský (Nephrops norvegicus), dnes zdecimovaný nadměrným lovem. Rak říční (Astacus astacus) žije v čistých

87

a chladných tocích a nádržích. Trpí račím morem vyvolávaným plísní Aphanomyces astaci; koncem 19. století jím byl
téměř v Evropě vyhuben. Vápenaté soli ze svlékaného krunýře rak ukládá do útvarů ve stěně žaludku - gastrolitů "rakůvek" (řec. gaster = žaludek, lithos = kámen). Raci se dožívají až 20 let; regenerace utrženého klepeta trvá 3 – 4
roky. V nebezpečí unikají odrazem a plaváním směrem dozadu. Dříve byli loveni a konzumováni, dnes jsou v ČR
chráněni. Varem se v krunýři odbourává cyanokrystalin a vystupuje červený crustaceorubin. Rak kamenáč (Astacus
torrentium) žije v podhorských potocích s kamenitým dnem. Je velmi citlivý na znečištění vody. U nás bylo jako
náhrada za zdecimované původní populace od 19. stol. vysazováno nebo se k nám z okolních zemí rozšířilo několik
druhů raků z Ameriky, východní a jižní Evropy. Tyto druhy představují riziko tím, že jsou sice rezistentní vůči moru,
ale jsou schopné ho přenášet, kříží s našimi původními druhy a jsou schopny je úplně vytěsnit.
Infrařád langusty (Palinura) jsou podobně jako humři velcí a robustně stavění mořští desetinožci, ale na rozdíl
od nich jsou jejich klepeta velmi malá, zato tykadla zejména u bází jsou mohutná. Jsou ceněnou a velmi drahou
delikatesou (svalovina zadečku). Některé druhy v době rozmnožování migrují (dlouhé přesuny po mořském dně).
Infrařád poustevníčci (Anomura) je znám životem v ulitách po plžích a symbiózou se sasankami. Oproti většině
krabů mají patrné pouze 4 páry kráčivých končetin včetně klepet. Někteří jsou vyhledávanou pochoutkou, např. velký
(až téměř 2 m) krab kamčatský (Paralithodes camtschaticus) ze severního Pacifiku. Zatímco ve své domovině ubývá,
od vysazení v mořích evropské části Ruska se rychle šíří a hrozí ekologickou katastrofou.
Infrařád krabi (Brachyura) má vědecký název odvozen z řec. brachys = krátký, oura = ocas. Krabi mají obvykle
hlavohruď širší než delší, malý zadeček je sklopen na břišní stranu těla a vtisknutý do prohlubně, je bez končetin,
tykadla jsou krátká, klepeta mohutná. Pohyb je kráčivý do strany. Některé druhy se adaptovaly k sladkovodnímu a
suchozemskému způsobu života. Od latinského názvu kraba (Carcinus spp., Cancer spp.) je odvozen odborný termín
pro rakovinu a související výrazy (karcinom, kancerogenní). Největším druhem je velekrab japonský (Macrocheira
kaempfferi) s rozpětím končetin až téměř 4 m. Krabi jsou vyhledávanou lahůdkou.
Evolučně nejpůvodnější je habitus krevety, naopak nejodvozenější je habitus kraba.

Podkmen: ŠESTINOZÍ (HEXAPODA)
Tělo členěno na tagmata: hlavu, tříčlánkovou hruď se třemi páry končetin a zadeček.
Třída: hmyz, jevnočelistní (Insecta = Ectognatha)
Druhově nejpočetnější (a tedy evolučně nejúspěšnější) skupina členovců, je popsán téměř 1 milion druhů,
existujících druhů se odhaduje několikanásobně větší počet. Největší diverzita hmyzu je v tropických deštných lesích;
zejména v relativně nedostupných korunách stromů se ukrývají kvanta nepopsaných druhů, které nepoznány navždy
zanikají v důsledku likvidace tohoto biomu člověkem.
Ústní ústrojí hmyzu je tvořeno horním pyskem (labrum), párovými kusadly (mandibulae), párovými čelistmi
(maxillae) a spodním pyskem (labium). Maxily nesou čelistní makadla (palpi maxillares), na labiu jsou pysková
makadla (palpi labiales). Tykadla (antennae) jsou orgány čichu a hmatu. Základním výchozím typem je ústní ústrojí
kousací, ostatní typy jsou z něj odvozeny (sací, bodavě sací, lízací aj.). Všechny části ústního ústrojí, kromě labra, jsou
končetinového původu (viz tab. na str. 81). Ústní ústrojí podle směru s podélnou osou těla je prognátní (dopředu ve
směru osy těla), ortognátní (směřuje dolů kolmo na osu těla ) a opistognátní (směřuje dolů a zpět proti ose těla v ostrém
úhlu) (z lat. pro = před, řec. orthos = rovný, opisthen = vzadu, gnathos = čelist). Prognátní ústní ústrojí mají např.
škvoři, ortognátní švábi nebo kobylky a opistognátní mšice. Kusadla a čelisti nejsou na rozdíl od skrytočelistných
zanořeny do hlavové schránky.
Tělo hmyzu je členěno na tři oddělená tagmata: hlavu, hruď a zadeček. Hruď vzniklá splynutím 3 původních článků
se dělí na předohruď, středohruď a zadohruď (pro-, meso-, metathorax) a nese tři páry končetin. Meso- a metathorax
navíc může nést po jednom páru křídel (celkem 2 páry). Křídla jsou považována za duplikaturu kutikuly, která se
rozprostřela do horizontální roviny. Předpokládá se, že se mohla vyvinout z tracheálních žaber. Jsou vyztužena žilkami
(trachejemi), tvořícími nervaturu křídel. Podél žilek jsou uloženy nervy a jemné kanálky, jimiž proudí hemolymfa.
První pár křídel bývá přetvořen u jednotlivých řádů v krovky (elytrae), polokrovky (hemielytrae) nebo krytky. Utváření
resp. poloha křídel se odráží i v systematice hmyzu a názvech jeho řádů. Je však třeba si uvědomit, že hmyz ve sbírkách
(a následně na ilustracích) mívá křídla vypreparovaná v nepřirozeně roztažené poloze za účelem jejich lepší viditelnosti.
Křídla hmyzu kmitají až 1000x za sekundu.
Článkovaná končetina je obvyklé stavby (viz Arthropoda) a základním typem je končetina kráčivá. Z ní se vytvořily
další typy končetin: lapací, skákavé, hrabavé a plovací. Zadečkové články jsou vždy bez končetin, ale poslední články
mohou nést z původních končetin odvozené článkované štěty (cerci), klíšťky, kladélko a z něj vzniklé žihadlo,
dýchací trubičku (sipho) aj.
Ve střevě se přerušovaně nebo kontinuálně syntetizuje peritrofická matrix (peritrofická membrána) z chitinu a
zvláštních bílkovin, obalující přijatou potravu a chránící sliznici před trávicími šťávami a mechanickým poškozením.
Je perforována drobnými póry a trávení probíhá obvykle uvnitř tohoto obalu. Typ této matrix hraje významnou roli při
vývoji patogenů v přenašečích. U polokřídlých sajících rostlinné šťávy (např. mšice) je vytvořena filtrační komora
umožňující transport sacharidů přímo do rekta, odkud se vylučují jako hyperosmolární medovice. Jde přitom o přestup
střevní stěnou díky těsnému kontaktu počátečního a zadního úseku střeva, někdy v protiproudovém uspořádání, který
umožňuje přebytečným sacharidům a vodě obejít hlavní trávicí proces ve střední části střeva, kdežto koncentrované
dusíkaté látky jsou trávení vystaveny.
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Hmyz často využívá extra- i intracelulární symbionty (bakterie, houby, prvoky), kteří plní trávicí a metabolické
funkce (trávení celulózy, syntéza vitaminů aj.). Termiti však dokáží vytvářet i vlastní celulázy. Buňky obsahující
symbiotické mikroorganismy se nazývají mycetocyty. Vyskytují se hlavně v tukovém tělese, střevě a gonádách a jejich
agregací vznikají orgány – mycetomy. Objevil je prof. Karel Šulc (1872-1952), učitel a rektor naší školy. Přenos
symbiontů na potomstvo se děje orálně, např. kontaminací potravy trusem rodiče nebo transovariálně. U termitů a švábů
žijí symbiotičtí prvoci ve výchlipkách střeva zvaných fermentační komory. Metabolické dráhy symbiotických bakterií,
prvoků a termitů jsou vzájemně integrovány. U termitů mohou prvoci trávící celulózu tvořit až 25 % hmotnosti
hmyzího jedince.
Funkčním analogem jater obratlovců a chloragogenní tkáně kroužkovců je u hmyzu tzv. tukové těleso hrající
klíčovou roli v intermediárním metabolismu. Prostupuje tělem od hlavy do zadečku a zasahuje i do končetin. Leží
v mixocoelu, jeho periviscerální část obaluje trávicí trakt, kdežto periferní část je uložena pod kutikulou. Má bělavou
barvu a obsahuje řadu typů buněk, zejména trofocyty neboli adipocyty, dále např. mycetocyty a urocyty, v nichž se
shromažďuje kyselina močová jako konečný produkt metabolismu dusíku. Funkcí tělesa je syntéza, ukládání,
mobilizace a sekrece řady látek, především bílkovin, glykogenu a lipidů. U larev jde zejména o syntézu a ukládání
rezerv pro růst a svlékání, u imag pro reprodukci a let. Pokud imaga nepřijímají potravu, žijí z rezerv vytvořených
v tukovém tělese během larválních stadií. Metabolismus v tukovém tělese je řízen mj. juveninem a ekdysonem.
Na rozdíl od obratlovců je u hmyzu významným sacharidem trehalóza, mající především transportní funkci.
Vylučovací ústrojí reprezentují mnohočetné malpighické trubice ektodermálního původu, které filtrují hemolymfu
mixocoelu a metabolity (moč) odvádějí do proktodea na hranici s mezodeem.
Dýchací soustavu tvoří vzdušnice (tracheje), které se postupně větví na stále jemnější větévky, končící jako
tracheolární buňky s výběžky (tracheolami) přímo u jednotlivých buněk příslušných tkání. Na rozdíl od obratlovců zde
tedy chybí zprostředkování transportu dýchacích plynů krví. Vzdušnice jsou ektodermálního původu a jsou vyztuženy
spirálovitě stočeným vláknem (taenidium, intima), které se svléká spolu s kutikulou. Ústí trachejí na povrchu těla
označujeme jako spirakula neboli stigmata. Jsou opatřena chlopněmi a filtry, bránícími vysychání evaporací a vstupu
prachových částic, bakterií a parazitů.
Oči jsou vždy složené - oculi compositi, u některých řádů doplněné jednoduchými očky - ocelli. Mnoho skupin
hmyzu je v noci neodolatelně přitahováno světlem, což se využívá k odchytu (UV zářivky). Zvuky vnímá hmyz pomocí
tympanálních orgánů, což jsou adaptované chordotonální orgány (viz členovci). Vyskytují se u stridulujících skupin
hmyzu a též u nočních motýlů, kteří jimi registrují echolokaci netopýrů. Jedná se o membránou krytý úsek tracheálního
systému srostlý s kutikulou a napojený na senzorický neuron. Jsou uložené v končetinách, zadečku nebo zadohrudi.
Tykadla jako sídlo čichu mohou být nápadnější a zpeřená u samců, kteří pomocí nich vyhledávají samice vysílající
feromony (komáři, noční motýli aj.).
Součástí endokrinního systému jsou na „mozek“ (tj. nadjícnovou zauzlinu) nasedající corpora cardiaca a corpora
allata a v 1. hrudním článku ležící předohrudní žláza - glandula prothoracica. Corpora cardiaca jsou prostřednictvím
sekrece aktivačního hormonu nadřazena předohrudní žláze, která produkuje svlékací hormon - ekdyson. Corpora allata
produkují juvenilní hormon (juvenin) - hormon řídící larvální vývoj a bránící vývoji znaků dospělce.
Trubicovité pohlavní orgány, varlata nebo vaječníky, jsou uloženy v zadečku, který někdy bývá vaječníky zcela
vyplněn a nabývá značných rozměrů (termiti). Stavba kopulačních orgánů je druhově specifická (reprodukčně izolační
mechanismus v evoluci) a je entomology využívána k determinačním účelům.
Proměna (metamorfóza) hmyzu může být nedokonalá (hemimetabolie), kdy se larva s každým svlékáním stále
více podobá dospělci (imago), v nějž se přímo přemění posledním svlékáním. Larvy hemimetabolního hmyzu bývají
označovány jako nymfy.
Proměna dokonalá (holometabolie) je typická tím, že se larva dospělci nepodobá a posledním svlékáním se mění
v kuklu (pupa), z níž se po nějaké době líhne dospělec. Jednotlivá stadia vývoje larev označujeme jako instary. Kukla
představuje klidové stadium, vykazující jen minimální pohyb. Kukly jsou někdy pokryty poslední larvální svlečkou pupariem nebo jsou obaleny vlákny zámotku (kokonu). Přeměna larvy v kuklu se děje složitým procesem, který je
řízen homeotickými geny a jehož součástí je histolýza tkání a poté jejich novotvorba - histogeneze. Soudě podle
biodiverzity obou skupin, evolučně mnohem výhodnější je holometabolie (téměř 90 % druhů). Její biologický význam
lze spatřovat v tom, že zamezuje intraspecifické potravní konkurenci mezi larvami a dospělci (živí se různou potravou).
Ontogenetický vývoj hmyzu závisí na řadě vnějších faktorů, které jej výrazným způsobem vývoj ovlivňují, např.
teplota, vzdušná vlhkost, potrava a její kvalita. Při vyšší teplotě a vlhkosti prostředí proběhne vývoj od vajíčka po
dospělce rychleji (např. u blech). Z vnitřních faktorů se hlavně uplatňuje hormonální řízení. Diapauza představuje
útlum metabolismu umožňující překonat nepříznivé podmínky prostředí, u nás nejčastěji zimní období. Je podmíněna
geneticky a zahájena např. změnou fotoperiody (délka světelného dne). Toto stadium (přezimování) se může týkat
vajíčka, larvy, kukly nebo imaga.
V komunikaci hmyzu hrají zásadní roli feromony, které jsou detekovány čichovými orgány, tj. především tykadly.
Mají též funkci orientační, integrační (ve společenstvech sociálního hmyzu) aj. Využívají se k boji s hmyzími škůdci
(feromonové lapáky). Ačkoli chování hmyzu je založeno na instinktech, je hmyz schopen i učení a např. mravenci se
učí jen 2-3x pomaleji než potkani. Hmyz vykazuje širokou škálu mimetismu, od kryptického vzhledu po aposematismus
(varovné zbarvení).
Jedním z důvodů evoluční úspěšnosti hmyzu jsou metamorfóza, výkonné smysly, složité instinkty a vzorce chování
včetně péče o potomstvo, enormní adaptabilita, ovládnutí souše a zvládnutí letu. Aktivní let během celé evoluce
živočichů vznikl nezávisle 4x, přičemž poprvé to bylo právě u hmyzu. Hmyz ve vzdušném prostoru obsazuje denní i
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noční časovou ekologickou niku, podobně jako ptáci a netopýři. Jediným prostředím, kam hmyz až na zanedbatelnou
výjimku nepronikl, jsou mořské ekosystémy (ty obsadili blízce příbuzní korýši).
Ze subjektivního pohledu člověka lze dělit hmyz na škůdce rostlin, skladištní škůdce potravin a materiálů (vlna),
parazity a vektory chorob. Škodlivých druhů je však pouhé 0,5 %. Mnohé druhy se uplatňují kladně jako opylovači,
predátoři a parazitoidi škůdců. Některé druhy se uplatňují produkcí potravin (med) a surovin pro průmysl (hedvábí).
Význam hmyzu se odráží v intenzivním entomologickém výzkumu (řec. entoma = hmyz). U přírodních národů a
v některých vzdálených zemích tvoří hmyz odedávna složku výživy lidí. V poslední době se konzumace různě
kulinárně upraveného hmyzu stává módní záležitostí i ve vyspělých zemích. Řada druhů hmyzu je dnes v ČR ohrožena,
zejména chemizací, ničením stanovišť, ale i intenzivním lesním hospodařením. Např. ponechávání metrů dřeva v lesích
přes léto s následným odstraněním vede k selektivnímu vychytávání potomstva vzácných xylofágních druhů brouků,
podobně je tomu při likvidaci suchých a padlých stromů. Analogicky působí v krajině umělé osvětlení, zejména
světelné billboardy, které z širokého okolí přitahují hmyz, jenž je ztracen z hlediska produkce potomstva.
Zavrženíhodná tradice vypalování trávy v předjaří představuje masovou likvidaci hmyzu. Řada lidí sbírá hmyz, např.
brouky nebo motýly. Zde je třeba si uvědomit, že sbírání hmyzu nelze stavět na roveň např. se sbíráním známek; ačkoli
se jeho vliv na populace hmyzu mnohdy bagatelizuje, u ohrožených druhů může být právě ono tou "poslední kapkou"
přispívající k zániku daného taxonu. Z hlediska ochrany je zde samozřejmě zásadní ochrana stanovišť (biotopů).
Podtřída: bezkřídlí (Apterygota)
Primárně bezkřídlý, evolučně nejpůvodnější hmyz. Mezi šupinušky (Thysanura) patří rybenka domácí (Lepisma
saccharina). Žije synantropně na vlhkých místech v domácnostech (klosety, koupelny, komory) jako neškodný hmyz s
noční aktivitou. Její název je odvozen od stříbřitých šupinek. Na posledním článku těla má 3 štěty.
Podtřída: křídlatí (Pterygota)
Středohruď a zadohruď nesou po páru křídel, která mohou být sekundárně redukována (brachypterie) nebo mohou
vůbec chybět (apterie). Podle stavby křídel a tykadel se dělí na 2 infratřídy resp. nadřády - starokřídlí (Palaeoptera)
a novokřídlí (Neoptera). První zahrnuje jepice a vážky, druhý pak všechny ostatní recentní řády.

Skupina řádů s proměnou nedokonalou (Hemimetabola)
Řád: jepice (Ephemeroptera)
Název je z řec. efémeros = jednodenní, pteron = křídlo. Ústní ústrojí dospělců je redukováno; nepřijímají potravu
a žijí jen několik hodin či dnů. Poletují u vody, kde se až 2 roky vyvíjejí jejich larvy (nymfy, najády). Přední křídla
dospělců bývají mnohem větší než křídla zadní, která mohou i chybět; v klidu jsou křídla složená nad tělem. Tykadla
jsou velmi krátká, zadeček je zakončen 2-3 štěty. Samce poznáme podle prodlouženého 1. páru končetin (nezaměnit s
tykadly). Nymfy mají štěty jako imaga a dýchají tracheálními žábrami na zadečku. Jepice jsou bioindikátory čistoty
vod a významnou složkou potravy ryb, čehož využívají sportovní rybáři jejich imitováním (tzv. muškaření).
Řád: vážky (Odonata)
Heliofilní hmyz, imága i nymfy jsou dravci, mající ústní ústrojí kousací. Velké složené oči často pokrývají téměř
celý povrch hlavy. Tykadla jsou krátká, křídla blanitá s tzv. plamkou na předním okraji. Na konci dlouhého zadečku
jsou klíšťky. Samec při kopulaci (často v letu) jimi uchopí samici za hlavou a ta ohýbá svůj zadeček tak, aby dosáhla na
přední zadečkové články samce, odkud nasává sperma do svého pohlavního ústrojí (tandem neboli pářící kolo). Nymfy
se vyvíjejí až 5 let na dně vod. Loví kořist pomocí vymrštitelného modifikovaného spodního pysku - lapací masky.
Larvy a imaga vážek jsou mezihostiteli drůbežích motolic z čeledi Prosthogonimidae. V některých zemích se
konzumují. Fosilní vážky rodu Meganeura z období karbonu byly vůbec největším hmyzem.
Řád: švábi (Blattodea)
Tělo je oploštělé s mohutně vyvinutou předohrudí, překrývající jako široký štít i ortognátní hlavu s kousacím ústním
ústrojím. Jsou všežravci. Přední křídla jsou kožovitá, zadní blanitá. Oba páry jsou složeny na širokém zadečku. Časté je
zkrácení křídel, zejména u samic (brachypterie) nebo dokonce jejich absence (apterie) (zvláště u tropických druhů).
Zadeček je zakončen krátkými cerky. Typické je otrnění holení končetin. Na zadečku vyúsťují zápašné žlázy, jimiž
značkují prostředí, ve kterém žijí. Samice s sebou nosí vajíčka v kokonech, tzv. ootékách. Některé druhy žijí volně
v přírodě, jiné synantropně (u nás nepůvodní teplomilné druhy, které by v přírodě nepřečkaly zimní období). Mohou
pasivně přenášet řadu nebezpečných infekcí a znehodnocují potraviny. Naproti tomu některé druhy se chovají pro
laboratorní experimenty, ze záliby a zejména jako krmivo insektivorních zvířat (zoo).
Šváb obecný (Blatta orientalis) je 2 - 3 cm dlouhý tmavě zbarvený synantropní druh, člověkem kosmopolitně
rozšířený, obývající skladiště s potravinami, pekárny, kuchyně společného stravování, kotelny, byty, doly, temperované
pavilony zoologických zahrad a provozy, kde nachází dostatek potravy a tepla. Samice mají silně zkrácená nefunkční
křídla. Vzhledem k noční aktivitě jej při hygienických kontrolách potravinářských provozů přímo nezastihneme, o jeho
přítomnosti však svědčí nález prázdných ooték. U nás hojnější rus domácí (Blatella germanica) je menší a rezavě
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zbarvený. Jde též o synantropní kosmopolitní druh. Velký šváb americký (Periplaneta americana) se k nám z teplých
oblastí dostává se zásilkami tropického ovoce. V insektáriích se chová řada okrasných exotických druhů.
Řád: všekazi, termiti (Isoptera)
Tropický a subtropický sociální hmyz vytvářející funkční a morfologické kasty. Žijí skrytým způsobem života
(kryptobionti), staví rozsáhlá termitiště pod zemí i nad zemí s dokonalým ventilačním systémem, obývaná až miliony
jedinců. Některé druhy nebo příslušníci určitých kast jsou slepí. Patří mezi ně obávaní škůdci dřeva a dalších materiálů,
na druhé straně jsou díky své recyklační schopnosti nezbytnou součástí tropických ekosystémů. Trávení celulózy jim
umožňují kromě bakterií i symbiotičtí střevní prvoci. V období dešťů dochází k jejich rojení. Připomínají mravence,
s nimiž však nejsou příbuzní (konvergence). V podstatě jde pouze o sociálně žijící podskupinu švábů.
Řád: kudlanky (Mantodea)
Připomínají rovnokřídlé, jsou však blízce příbuzné švábům. Ústní ústrojí je kousací, dospělci i larvy jsou dravci.
První pár končetin je lapacího typu (femur a tibia opatřené trny se svírají proti sobě jako sklapovací nůž). Kudlanky žijí
především v tropech a subtropech. Známý je partnerský kanibalismus samičky, která někdy požírá samce během
kopulace.
Kudlanka nábožná (Mantis religiosa) je jediným zástupcem řádu ve střední Evropě. V ČR ji najdeme od léta na
stepních lokalitách jižní Moravy, s globálním oteplením se šíří dále na sever. Exotické druhy se chovají v insektáriích.
Řád: rovnokřídlí (Orthoptera)
Název je z řec. orthos = rovný, pteron = křídlo. Hlava je ortognátní, mohutné zadní nohy mají často funkci skákací,
1. pár křídel je kožovitý, 2. pár blanitý. Mají vyvinuty stridulační a sluchové orgány (holeně). Naši zástupci bývají
nejčastěji krypticky zeleně nebo hnědě zbarveni; v největších počtech se objevují až v létě.
Podřád: kobylky (Ensifera)
Název je z lat. ensis = meč, řec. forein = nosit. Mají dlouhá nitkovitá tykadla, samice s nápadnými mečovitými
kladélky.
Kobylka zelená (Tettigonia viridissima) je dravá, zeleně zbarvená, značně velká. Dobře létá. Kobylka hnědá
(Decticus verrucivorus) se údajně kdysi používala k vykusování bradavic - viz vědecký název.
Cvrčci jsou býložraví nebo všežraví; vzhledem vzdáleně připomínají šváby. Cvrček polní (Gryllus campestris) má
černé zavalité tělo s velkou hlavou, přes 2 cm dlouhé. Žije na teplých stráních, mezích a loukách, kde si vyhrabává
chodby. Samci při stridulaci vylézají před ústí chodby, kam v nebezpečí zmizí. Dnes dosti řídký druh. Cvrček domácí
(Acheta domestica) je původně jihoevropský druh, subtilnější než předchozí, okrově zbarvený. Ve střední Evropě žije
synantropně v teplých provozech (kotelny, teplovody, potravinářský průmysl, pekárny). Může se stát obtížným nejen z
hygienických důvodů, ale i výraznou noční stridulací. Je spolu s dalšími druhy chován jako krmivo pro terarijní
živočichy. Krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa) je robustní hmyz, přední končetiny má uzpůsobeny k hrabání
(konvergence s krtkem). Žije v chodbičkách v zemi, může škodit v zahradách a lesních školkách.
Podřád: saranče (Caelifera)
Tykadla bývají krátká, samice mají kladélko krátké, nezřetelné. Od kobylek se liší i způsobem stridulace
a umístěním sluchového ústrojí. Jsou býložravci. Tento a předchozí podřád jsou někdy pokládány za samostatné řády.
Zadní pár křídel může být pestře zbarven (červeně, modře - viditelné v letu). Jsou to teplobytní živočichové. Některé
subtropické a tropické druhy v závislosti na populační hustotě vykazují dvě generační formy: solitérní (při normální
denzitě jedinců) a agregační ( při druhové gradaci). Obě formy se liší morfologicky, ontogenezí i chováním. První bývá
brachypterní, druhá forma s křídly normální délky, umožňujícími let po větru a migraci na poměrně velké vzdálenosti.
Přeměna v agregační formu je spouštěna dotekovým drážděním stehen při vyšší populační hustotě a častějším kontaktu.
Migrující saranče tvoří hejna o miliardách jedinců dlouhá až 60 km, konzumují tuny vegetace, způsobují katastrofální
škody a jsou někdy příčinou hladomoru. V ČR žije přes 50 neškodných druhů. Saranče stěhovavá (Locusta
migratoria) ze Středomoří kdysi pronikala až do střední Evropy.
Řád: škvoři (Dermaptera)
Hmyz protáhlého tvaru, přední křídla jsou zkrácené krytky, zadní blanitá křídla jsou pod nimi vějířovitě složena.
Zadeček je ukončen klíšťkovitými cerky, sloužícími k obraně, lovu, vytahování a skládání křídel. Jsou noční a všežraví.
Navzdory lidovému názvu "uchavec" jsou neškodní.
Řád: pisivky (Psocoptera)
Nepatrný hmyz milimetrových rozměrů, někdy druhotně bezkřídlý, připomínající vzhledem vzdáleně mšice. Jsou to
fytofágové a saprofágové. Synantropní druhy patří mezi významné skladištní, bytové a muzejní škůdce. Parafyletický
taxon. Pisivka bledá (Trogium pulsatorium) má kosmopolitní rozšíření.
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Řád: Phthiraptera
Název je z řec. phthirus = veš, apteros = bezkřídlý. Nově vytvořený řád, blízce příbuzný pisivkám. Hmyz velikosti
několika mm, živící se ektoparaziticky na savcích a ptácích. Na rozdíl od blech je tělo dorzoventrálně oploštělé. Jsou
většinou druhově nebo aspoň rodově hostitelsky specifičtí díky koevoluci s hostitelem. U nás žijí stovky druhů.
Ve veterinární klinické literatuře dosud přežívá dřívější klasifikace na samostatné řády všenky (Mallophaga) a vši
(Anoplura). Bývalé všenky se po začlenění do společného řádu s vešmi rozdělily na 2 podřády - luptouše a péřovky.
Oba tyto podřády mají společné znaky, které je odlišují od vší - totiž kousací ústní ústrojí a hlavu širší než
předohruď. Viz též výstižné angl. názvy chewing lice ("žvýkající vši") pro bývalé všenky a sucking lice ("sající vši")
pro vši. Většina druhů bývalých všenek parazituje u ptáků, méně u savců, živí se převážně keratinizovanými deriváty
kůže a mazem. Název všenky byl zachován pouze pro jednu čeleď péřovek. Název péřovky nicméně neznamená, že by
sem patřili pouze parazité ptáků.
Podřád: luptouši (Amblycera)
Tykadla nepřečnívající obrysy hlavy jsou ukryta ve žlábcích (nezaměnit s přečnívajícími čelistními makadly!).
Luptouš slepičí (Menopon gallinae) je kosmopolitní ektoparazit slepic.
Podřád: péřovky (Ischnocera)
Od předchozího řádu se liší tykadly, která bývají viditelná a vystupují po stranách hlavy; makadla nejsou patrná.
Všenka psí (Trichodectes canis) je mezihostitelem tasemnice psí (Dipylidium caninum).
Podřád: vši (Anoplura)
Krevsající ektoparazité savců (nikoli ptáků). Na rozdíl od předešlých 2 podřádů je ústní ústrojí bodavě savé, hlava
je vždy užší než předohruď a končetiny končí jedním silným hákem, který pevně objímá a uzavírá chlup. Hnidy
(vajíčka) jsou pevně přilepeny na chlupech; jsou okem patrné.
Veš šatní (Pediculus humanus) a v. dětská (P. capitis) jsou parazité člověka. První z nich žije spíše v záhybech
spodního prádla a na tělo přelézá jen při potřebě sání krve; je přenašečem Rickettsia prowazekii (původce skvrnitého
tyfu). Veš dětská žije ve kštici. U člověka parazituje i veš muňka (Phthirus pubis), žijící převážně v ochlupení stydké
krajiny. Další druhy vší parazitují u domácích zvířat.
Řád: polokřídlí (Hemiptera)
Název je z řec. hemi = polovina, pteron = křídlo. Morfologicky i biologicky nejvíce diverzifikovaný a na druhy
nejbohatší řád hemimetabolního hmyzu. Vznikl sloučením bývalých řádů ploštic (Heteroptera) a stejnokřídlých
(Homoptera). Mají bodavě savé ústní ústrojí, živí se převážně rostlinnými šťávami a mohou přenášet patogeny rostlin.
Mají obvykle oba páry křídel, přičemž první může být v různé míře sklerotizován. Méně častá je apterie.
Podřád: ploštice (Heteroptera)
Název je z řec. heteros = různý, pteron = křídlo. Velká skupina suchozemského i vodního hmyzu. Mají bodavě savé
ústní ústrojí. Hruď je kryta širokým štítem, za nímž následuje štítek. Přední pár křídel vytváří polokrovky
(hemielytrae), druhý pár je blanitý. Vyskytuje se brachypterie nebo i apterie (štěnice). Některé druhy mají zápašné
žlázy. Sekret má kromě obranné funkce také funkci agregační a sexuální. Ploštice se uplatňují jako škůdci
v zemědělství i jako krevsající parazité. Některé skupiny jsou vázány na vodu (vodoměrky, znakoplavky, splešťule aj.).
V některých zemích se určité druhy konzumují.
Štěnice domácí (Cimex lectuarius) z čeledi štěnicovitých (Cimicidae) je synantropní hematofágní ektoparazit
člověka s kosmopolitním rozšířením. Původně parazit netopýrů v jeskyních, později parazit jeskynního člověka, který ji
zanesl do svých obydlí. Je bezkřídlá, hnědá, 5-9 mm dlouhá. Je fotofobní a má proto noční aktivitu. Sají na spících
lidech, což se odráží i v jejich cizojazyčných názvech (angl. bed bug, rus. postěľnyj klop, lat. lectus = postel). Přes den
se ukrývají ve škvírách nábytku, v rámech obrazů, za tapetami apod. U nás štěnice na desítky let téměř vymizely, ale
dnes se stávají opět častějšími. Nepřenášejí žádné onemocnění lidí. Zajímavá je u nich traumatická inseminace, kdy
samci injikují sperma do boku samice. Některé ptačí druhy štěnic jsou schopné nasát tolik krve, že vydrží půl roku bez
potravy.
Zavalité kněžice (Pentatomidae) zahrnují řadu druhů sajících na rostlinách.
Podřád: křísové (Auchenorrhyncha)
Křídla mají střechovitě složena nad zadečkem, sají rostlinné šťávy. Stridulace samců cikád je typickou zvukovou
kulisou tropů a subtropů, ale několik druhů zasahuje až k nám. Nymfy se vyvíjejí v půdě, u jednoho druhu až 17 let.
Většina našich dalších křísů je drobná. V největších počtech se objevují v létě; často přilétají na světlo. Známé jsou
pěnodějky (Philaneus, Cercopis), jejichž nymfy žijí na rostlinách v pěnovém obalu připomínajícím sliny.
Podřád: mšicosaví (Sternorrhyncha)
Vědecký název vyjadřuje, že mají opistognátní ústní ústrojí (míří vzad na sternum). Drobný, slabě sklerotizovaný
hmyz; pokud mají křídla, skládají je střechovitě. Mnozí mají na zadečku voskové žlázy, produkující ochranný vosk,
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v němž se ukrývají (bělavé chomáčky). Dělíme je do několika nadčeledí: mery (Psylloidea), molice (Aleyrodoidea),
mšice (Aphidoidea) a červci (Coccoidea).
Z praktického hlediska mají největší význam mšice, působící při gradacích značné škody v zemědělství
a ovocnářství. Jsou vektory rostlinných viróz. Mají složité vývojové cykly, často s heterogonií a změnami morfologie
jednotlivých pokolení. Sacharidová složka potravy zůstává nevyužita a je vylučována v podobě medovice, která je
potravou mravenců a včel (lesní med).

Skupina řádů s proměnou dokonalou (Holometabola)
Řád: síťokřídlí (Neuroptera)
Dravý hmyz včetně larev, se dvěma páry blanitých křídel s velmi hustou žilnatinou. Křídla jsou v klidu složena
střechovitě nad zadečkem.
Zlatoočky (Chrysopa spp.) jsou subtilní hmyz zelenavé nebo hnědavé barvy, s průsvitnými křídly o rozpětí 2-4 cm
a zlatě třpytivýma očima. Na rozdíl od jepic nemají štěty. Jsou užitečné hubením mšic. Mšicemi se živí i larvy, které si
lepí na tělo kožky vysáté kořisti. Na podzim zaletují do bytů (snaha o přezimování).
Mravkolvi (Myrmeleon spp.) jsou velký teplomilný hmyz s noční aktivitou. Připomínají poněkud šidélka, mají však
kyjovitá tykadla. Zavalité larvy s nápadnými kusadly si hloubí trychtýřovité jamky v jemném písku. Zahrabány na dně
čekají na kořist, která spadne do pasti. Unikající kořist, hlavně mravence, srážejí na dno trychtýře vrhanými kaménky.
Řád: brouci (Coleoptera)
Evolučně nejúspěšnější, druhově nejbohatší řád hmyzu a živočichů vůbec. Na světě je známo přes 350 tis. druhů,
u nás asi 6 tis. druhů. Tělo je silně sklerotizováno, ústní ústrojí je kousací. Přední pár křídel je přeměněn v krovky
(elytrae), které se při letu nepohybují, ale podílejí se na vztlaku a usnadňují let těžkých brouků. Druhý pár křídel je
blanitý, složený pod krovkami. Hruď kryje štít, za ním se nachází menší štítek. Někteří brouci resp. jejich larvy jsou
mezihostiteli parazitů.
Podřád: masožraví (Adephaga)
Dospělci i larvy jsou draví. Z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) jsou střevlíci (Carabus spp.) často noční, přes den
se ukrývají např. pod kameny. Při uchopení vypouštějí páchnoucí sekret, někteří dokonce v nebezpečí používají
třaskavou směs (prskavci). Ve vodě žijící potápníci (Dytiscidae) mohou škodit na rybím plůdku.
Podřád: všežraví (Polyphaga)
Tento podřád zahrnuje mnohem více čeledí a druhů než předchozí. Trusem savců se živí larvy chrobáků
(Geotrupes spp.) z čeledi chrobákovitých (Geotrupidae). Roháčovití (Lucanidae) zahrnují našeho největšího brouka
roháče obecného (Lucanus cervus) s nápadným pohlavním dimorfismem (velká kusadla samců). Do čeledi
vrubounovití (Scarabaeidae) patří i chroust obecný (Melolontha melolontha), v minulosti při cyklických přemnoženích
škodící jako dospělec i jako larva (ponrava). Světlušky z čeledi Lampyridae jsou známy bioluminiscencí. Enzym
luciferáza původem ze světlušek nachází široké využití v biomedicínském výzkumu (např. pyrosekvenace DNA). Mezi
potemníkovité (Tenebrionidae) patří řada druhů významných jako skladištní škůdci potravin a jejich larvy jsou chovány
jako potrava pro hmyzožravé ptactvo a terarijní živočichy. Na uskladněných potravin škodí larva potemníka
moučného (Tenebrio molitor), tzv. moučný červ. Puchýřník lékařský (Lytta vesicatoria) z čeledi majkovití
(Meloidae) obsahuje prudký jed, cantharidin, který po perorálním podání vyvolává erekci překrvením urogenitálního
aparátu. Byl užíván jako značně rizikové afrodiziakum (prášek ze "španělských mušek"). Lokální účinek cantharidinu
byl využíván ve veterinární medicíně v tzv. blistrech, které překrvením urychlovaly léčbu chronických zánětů,
především pohybového aparátu u koní. Do čeledi tesaříkovití (Cerambycidae), jejíž zástupci mívají typická dlouhá
tykadla, patří řada xylofágních (dřevokazných) druhů tesaříků a kozlíčků. Mandelinkovití (Chrysomelidae) zahrnují
obsáhlou a různorodou skupinu menších, zavalitých, často kovově lesklých fytofágních druhů, mezi něž patří i
původem americká mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata). Do druhově vůbec nejpočetnější čeledi
nosatcovití (Curculionidae) patří mnozí škůdci jako pilous černý (Sitophilus granarius) škodící v obilních silech a p.
rýžový (S. oryzae). Z čeledi zrnokazovití (Bruchidae) je skladištním škůdcem zrnokaz hrachový (Bruchus pisorum).
Do čeledi červotočovití (Anobiidae) patří kromě druhů poškozujících dřevo i skladištní škůdce červotoč chlebový
neboli č. spížní (Stegobium paniceum). Vrtavec zhoubný (Ptinus fur) a v. plstnatý (Niptus hololeucus) jsou skladištní
škůdci z čeledi vrtavcovití (Ptinidae). Druhý z nich vzdáleně připomíná drobného pavouka - viz angl. název spider
beetle. Lesákovití (Silvanidae) zahrnují významné skladištní škůdce, jako jsou lesák moučný (Cryptolestes ferrugineus)
a l. skladištní (Oryzaephilus surinamensis). Do čeledi kožojedovití (Dermestidae) náleží kožojed obecný (Dermestes
lardarius) a rušník muzejní (Anthrenus museorum) napadající mj. entomologické sbírky. Kožojedi se využívají
k preparaci koster drobných obratlovců (dermestária).
Řád: motýli (Lepidoptera)
Název je z řec. lepidos = šupina, pteron = křídlo. Oba páry blanitých křídel jsou totiž oboustranně pokryty
šupinkami, které jim dodávají zbarvení a kresbu. Jsou to oploštělé buňky, mající význam pro termoregulaci. Šupinky se
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dají setřít. Jimi se motýli liší od podobných chrostíků (řád Trichoptera), jejichž křídla jsou pokryta chloupky a larvy
žijí ve schránkách na dně tekoucích vod. Ústní ústrojí motýlích dospělců je sací. Sosák (proboscis) je spirálovitě stočen
a reflexně se rozvíjí při příjmu potravy. Rub křídel bývá jinak zbarven než jejich líc (často krypticky). Larvy jsou
housenky, většinou fytofágní. Mají kousací ústní ústrojí, vývoj trvá od několika dnů až po více let. Přeměňují se v
kukly převážně mumiového typu. Význam je pozitivní (opylovači, produkce hedvábí, součást potravních řetězců,
estetický) nebo negativní (škůdci rostlin, skladovaných potravin a surovin). Členění na denní a noční motýly (lidově
nepřesně "můry") neodráží evoluční vztahy jednotlivých podskupin.
Jako škůdci se uplatňují molovití (Tineidae), jejichž zástupci škodí v domácnostech a skladech na kožešinách
a vlněných látkách - mol šatní (Tineola bisselliella), mol kožešinový (Tinea pellionella) nebo na obilí a potravinách –
mol obilní (Nemapogon granellus). Z čeledi obalečovití (Tortricidae) je známým původcem „červivosti“ jablek obaleč
jablečný (Cydia pomonella). Z čeledi zavíječovitých (Pyralidae) je významný např. z. paprikový (Plodia
interpunctella) a řada dalších skladištních škůdců. Významným skladišním škůdcem je i makadlovka obilná (Sitotroga
cerealella) z čeledi Gelechiidae. Čeleď klíněnkovití (Gracillariidae) neblaze proslula zavlečenou klíněnkou jírovcovou
(Cameraria ohridella), jež působí zasychání listů jírovce ("kaštanu"). Nesytky (Sesiidae) svým vzhledem napodobují
nebezpečný blanokřídlý hmyz (Batesovské mimikry). Severní hranice areálu v ČR dosahuje náš největší motýl
martináč hrušňový (Saturnia pyri) z čeledi martináčovitých (Saturniidae). Příbuzné asijské druhy se chovají
v insektáriích. Převážně noční lišajové (Sphingidae) patří mezi naše největší motýly. Jako výborní letci mají
doutníkovité tělo a dlouhá úzká přední křídla. Z naší druhově nejbohatší, nejspíše však polyfyletické čeledi můrovitých
(Noctuidae) s noční aktivitou jsou pestrými zadními křídly známé stužkonosky (Catocalinae). Rovněž velmi početná
čeleď píďalkovitých (Geometridae), nazvaná podle typického pohybu housenek, má řadu druhů škodlivých např. v
lesnictví. Píďalky připomínají nenápadné drobné subtilní "můrky" se štíhlým tělem; samice některých druhů jsou
bezkřídlé. Ve dne sedají ve vegetaci a v noci přilétají ke světlu. Některé druhy létají až v listopadu. Z denních motýlů
patří mezi významné škůdce v zemědělství některé druhy čeledi běláskovitých (Pieridae), kam patří jak bělásci, tak
žluťásci. Čeleď otakárkovití (Papilionidae) zahrnuje nápadné motýly, chráněné zákonem – např. otakárek fenyklový
(Papilio machaon). Rozsáhlá je čeleď babočkovití (Nymphalidae) s obecně známými pestrými druhy jako je babočka
paví oko (Inachis io) nebo babočka admirál (Vanessa atalanta).
V ČR žije přes 3 tis. druhů motýlů, z nichž mnohé jsou ohrožené; 18 druhů, tj. 11 % fauny denních motýlů za
posledních 100 let u nás vymizelo.
Řád: dvoukřídlí (Diptera)
Mají plně vyvinut pouze 1. pár křídel, 2. pár je přeměněn v kyvadélka (haltery), mající funkci rovnovážnou. Ústní
ústrojí je bodavě savé nebo lízací. Larvy jsou apodní (beznohé) s hlavou různým stupněm redukovanou (eucefalní,
hemicefalní, acefalní). Larvy žijí v různém prostředí: ve vodě, v zemi, na povrchu rostlin, v rostlinných i živočišných
tkáních. Četné druhy jsou významnými ektoparazity i endoparazity zvířat a člověka, jiné škodí na zemědělské produkci.
Jsou mezi nimi i druhy užitečné jako opylovači, parazité či parazitoidi škůdců z jiných řádů hmyzu. Bez dekompoziční
činnosti muších larev odstraňujících kadávery si lze stěží představit fungování ekosystémů. U nás asi 6 tis. druhů.
Podřád: dlouhorozí (Nematocera)
Název je z řec. nema = niť, vlákno, keras = roh. Relativně dlouhá tykadla jsou tvořena více než šesti rovnocennými
články. Larvy mají dobře vyvinutou nebo málo redukovanou hlavu (eucefalie, hemicefalie).
Zástupci čeledi tiplicovití (Tipulidae) jsou podobní velkým komárům, nebodají. Např. tiplice zelná (Tipula
oleracea).
Čeleď komárovití (Culicidae) zahrnuje mnoho druhů, jejichž samice jsou hematofágní a tím jsou i vektory původců
řady onemocnění (malárie, žlutá zimnice, západonilská horečka, horečka dengue, některé encefalitidy, elefantiáza). Sání
krve je podmínkou vývoje vajíček; obvykle stačí jediné nasátí. Obratlovce vyhledávají hlavně podle vydechovaného
CO2 (detekce tykadly). Samci se živí rostlinnými šťávami, mají zpeřená tykadla a makadla (pohlavní dimorfismus).
Vajíčka jsou kladena hromadně na vodní hladinu v podobě člunků. Larvy i kukly se vyvíjejí ve vodě, kde u hladiny
dýchají vzduch sifonální trubičkou. Pohybují se pomocí mrskání (viz angl. název wrigglers) a živí se filtrací
(mikrofágové). Komár písklavý (Culex pipiens) saje hlavně na ptácích. Komár obtížný (Culex pipiens molestus)
naopak saje na savcích. Převládá ve městech, kde se v budovách vyvíjí i v zimě; stačí mu minimum vody, např. z
kapajícího potrubí. Komár útočný (Aëdes vexans) je kalamitní druh našich inundačních (záplavových) zón. Komáři
rodu Anopheles přenáší malárii. Některé druhy se vyskytují i v ČR, kde jsou ve značné míře symbovinní (stáje) a mají
hlavně noční aktivitu. Na rozdíl od rodu Culex mají samice makadla stejně dlouhá jako sosák a při sezení se zadečkem
šikmo odklání od podkladu. Komáři v tropech se často označují jako moskyti. Největší kvanta komárů se vyskytují
v severské tundře, kde jsou jejich larvy důležitou složkou potravních řetězců.
Pakomárovití (Chironomidae) mají křídla většinou kratší než zadeček. Nebodají, larvy zvané patentky se vyvíjejí
v bahně a používají se jako krmivo akvarijních ryb nebo k pozorování polytenních chromosomů (viz praktika
z biologie). Jejich červená barva je způsobena hemoglobinem. V ČR žije asi 1 tis. druhů.
Čeleď muchničkovití (Simuliidae) jsou drobné zavalité „mušky“ několik mm velké, bolestivě bodající. Ve slinách
jsou obsaženy toxiny. Larvy i kukly se vyvíjejí v proudící vodě bystřin a peřejí na kamenech, k nimž jsou ukotveny
vláknem. Veterinární význam má např. muchnička zdobená (Odagmia ornata). Muchničky vyvolávají alergické
reakce, při kalamitním výskytu byly zaznamenány případy ubodání tisíců kusů skotu. Tropické druhy přenášejí některé
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závažné parazitózy člověka (onchocerkóza). Jsou to striktní exofágové, tj. nevnikají do místností (podobně jako
pakomárci a ovádi).
Čeleď pakomárcovití (Ceratopogonidae) zahrnuje velmi drobné, 1 - 3 mm dlouhé "mušky", objevující se lokálně ve
velkých počtech (kalamitní výskyt). Larvy i kukly se vyvíjejí ve vlhké půdě a vodě. Ve večerních a ranních hodinách
napadají teplokrevné živočichy, bodají a způsobují alergické stavy.
Podřád: krátkorozí (Brachycera)
Dospělci mají velmi krátká tykadla z méně než šesti článků (nejnápadnější rozdíl oproti blanokřídlým). Larvy mají
redukované hlavy (hemicefalní) nebo jsou bezhlavé (acefalní). Podřád zahrnuje mnoho čeledí, rodů a druhů veterinárně
velmi významných "much" uplatňujících se jako ekto- i endoparazité domácích i volně žijících zvířat.
Čeleď ovádovití (Tabanidae) zahrnuje řadu krevsajících druhů, obtěžujících za parných dnů domácí zvířata
i člověka v blízkosti vlhkých míst, kde se vyvíjejí jejich larvy. Samci nebodají a živí se nektarem.
Ovád hovězí (Tabanus bovinus), bzikavka dešťová (Haematopota pluvialis) a bzikavka slepoočka (Chrysops
caecutiens) mohou mechanicky přenášet řadu původců infekcí.
Pestřenkovití (Syrphidae) mají u nás stovky zástupců. Pestřenky se vyskytují na květech, dokáží „stát“ na místě ve
vzduchu, mnohé druhy imitují blanokřídlé (Batesovské mimikry). Od blanokřídlých se kromě počtu a držení křídel liší
zejména kratšími tykadly. Chceme-li si být jisti, že poznáme včelu, musíme také vědět, že existují pestřenky a znát, jak
vypadají. Jinak bychom byli jako někteří včelaři, kteří lákají zákazníky ke koupi svých výrobků poutači s vyobrazením
této mouchy v domnění, že je to včela. Pestřenky nebodají, larvy mnoha druhů se živí mšicemi nebo bakteriemi
v žumpách apod. Druhy s vývojem larev v okolí hnojišť a v odpadních vodách na farmách se však mohou uplatnit při
šíření některých patogenů, např. mykobakterií (pestřenka trubcová, Eristalis tenax).
Čeleď klošovití (Hippoboscidae) zahrnuje několik krevsajících druhů s plochým tělem parazitujících na kůži zvířat.
Samice klošů kladou občas jen jedinou larvu, která se krátce po kladení kuklí (skupina dříve označována jako
kuklorodky). Larva je vyživována přídatnými žlázami v děloze - podobně je tomu u much tse tse. Kloš koňský
(Hippobosca equina) je okřídlený, zatímco kloš ovčí (Melophagus ovinus) je bezkřídlý. K. jelení (Lipoptena cervi) je
okřídlený, ale po usednutí do srsti jelenovitých odhazuje křídla. Má velmi sklerotizovaný povrch, na podzim v lesích
naletuje i na člověka.
Do čeledi mouchovití (Muscidae) patří např. moucha domácí (Musca domestica), synantropní kosmopolitní druh
škodící zneklidňováním a pasivním přenosem infekcí. Nebodá, má až 5 pokolení do roka. Symbovinní bodalka stájová
(Stomoxys calcitrans) připomíná předchozí druh, ale obě pohlaví citelně bodají. V Africe žijí mouchy tse-tse (Glossina
spp.), které bolestivě bodají a přenášejí nebezpečné trypanosomózy.
Čeleď bzučivkovití (Calliphoridae) jsou zavalité mouchy lidmi často zaměňované s masařkami, např. kovově
modrá bzučivka obecná (Calliphora erythrocephala) a kovově zelená b. zlatá (Lucilia caesar). Jsou většinou oviparní,
larvy jsou tzv. strusky žijící saprofágně. Masařka obecná (Sarcophaga carnaria) i další druhy z čel. masařkovitých
(Sarcophagidae) mají šachovnicovou kresbu zadečku. Pro tuto čeleď, někdy slučovanou s předchozí, je typická
larviparie; larvy mohou být predátory larev bzučivek. Larvy obou čeledí žijí v zahnívajících látkách (kadávery, féces,
maso, sýry aj.) nebo jako parazitoidi bezobratlých. Sukcese kolonizace kadáverů je významná pro forenzní medicínu
(stanovení stáří mrtvol v kriminalistice). Imaga usedající na kadávery a exkrementy mohou pasivně šířit infekční agens.
Některé druhy (např. Lucilia sericata a masařky rodu Wohlfahrtia) způsobují tzv. myiázy tím, že se jejich larvy vyvíjejí
v ranách. Dnes zaznamenává určitou renesanci jejich využití v chirurgii k čištění ran. V Americe, kde mouchy
parazitující u skotu působí značné škody, se k biologickému boji používají zářením sterilizovaní samci (využití faktu, že
se páří jen jednou za život).
Larvy příslušníků čeledi střečkovitých (Oestridae) byly u nás v minulosti významnými endoparazity domácích
býložravců a dosud působí vážné problémy u jelenovitých. Samice střečka koňského (Gasterophilus intestinalis) a
dalších tzv. žaludečních střečků kladou vajíčka na kůži koní nebo vegetaci. Koně se infikují olizováním srsti nebo
larvy putují do dutiny ústní. Larvy parazitují přes zimu hlavně v žaludku, posléze odcházejí s trusem a kuklí se v zemi.
Lokalizace vajíček i larev v trávicím traktu se liší podle druhu střečka. Střeček ovčí (Oestrus ovis) patří mezi tzv. nosní
střečky. Klade larvy do nozder ovcí, odkud pronikají do paranazálních dutin a mohou způsobit smrt. Rody
Cephenemyia a Pharyngomyia (tzv. střečci hltanoví) parazitují v hltanu a dýchacích cestách srnčí zvěře. Onemocnění
je časté a nezřídka smrtelné. Střeček hovězí (Hypoderma bovis) klade vajíčka na kůži skotu, larvičky se zavrtávají do
podkoží a putují páteřním kanálem, později si ve hřbetní krajině vytvářejí v podkoží dutinu a perforují kůži tak, aby
měly přístup vzduchu. Tudy též opouštějí hostitele a kuklí se v půdě. Kůže se pak hojí jizvou, která znehodnocuje
nejcennější partie. V ČR se střeček hovězí ani střeček ovčí již nevyskytují, ale jiní podkožní střečci běžně parazitují u
srnčí zvěře. Dospělci střečků mají ústní ústrojí zakrnělé a nepřijímají potravu. Nebodají, ale zvířata se jich lekají
(„střečkování“).
Řád: blechy (Siphonaptera = Aphaniptera)
Název je z řec. siphon = násoska, apteros = bezkřídlý. Ektoparazité savců a řidčeji i ptáků, sekundárně bezkřídlí,
mají tělo laterálně zploštělé. Hlava je přílbicovitá k rozrážení srsti, ústní ústrojí bodavě savé, zadní nohy nápadně
silnější uzpůsobené ke skákání. Bílkovina rezilin kumulací potenciální energie umožňuje blechám skoky 200x
přesahující délku těla. Po doskočení je však nutné "dobití", takže blecha nedokáže skočit vícekrát krátce po sobě. Barva
je často hnědá, tělní pokryv silně sklerotizovaný, takže je obtížné je rozmáčknout. Žvýkací žaludek je opatřen trny
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k rozrušování erytrocytů. Larvy jsou apodní (beznohé). Zatímco dospělci se živí krví hostitelů, larvy požírají organické
zbytky v peleších psů, koček, v hnízdech a doupatech hostitelů. Proto nezbytným předpokladem likvidace blech u psů je
asanace prostředí. U některých larev je hlavní potravou trus dospělců tvořený jen málo natrávenou krví. Líhnutí
dospělců z kukel bývá provokováno přítomností hostitelů - návratem ze zimovišť u tažných ptáků nebo pohnutím
kuklou (otřesy). Blechy jsou dvojího typu: blechy srstní (trvale v srsti hostitele) a blechy hnízdní (nidikolní),
neopouštějící hnízdo nebo noru hostitele. Většinou nejsou hostitelsky přísně druhově specifické. Vydrží velmi dlouho
bez potravy. K určování blech slouží hlavové a hrudní hřebeny (ctenidia), pohlavní ústrojí aj. Na světě je popsáno
okolo 2 tis. druhů. Mají velký význam ve veterinární i humánní medicíně. Vyvolávají kožní alergie (až letální u psů),
přenášejí infekční agens. Blechy jsou fylogeneticky odvozeny od jedné podskupiny srpic.
Blecha obecná (Pulex irritans) je parazitem člověka, b. morová (Xenopsylla cheopis) přenáší z rezervoárových
hlodavců dýmějový mor. Od blechy psí (Ctenocephalides canis) je těžko odlišitelná b. kočičí (C. felis), která je u nás
nejhojnější psí blechou. V nich se vytváří cysticerkoid tasemnice psí (Dipylidium caninum). Jsou kosmopolitní, objevují
se hlavně v létě, dočasně mohou přecházet na člověka. Bleší trus v srsti připomíná smítka, ale na vlhkém savém papíře
se rozpíjí (natrávená krev). Ve vlhku a teple se vývojový cyklus zkracuje z 6 týdnů na 11 dnů.
Řád: blanokřídlí (Hymenoptera)
Název je z řec. hymen = blána, pteron = křídlo. Blanokřídlí představují jeden z druhově nejbohatších hmyzích řádů
na světě a nejbohatší řád u nás (asi 7,5 tis. druhů). Morfologicky i etologicky velmi rozmanitý hmyz, je specifikován
dvěma páry blanitých křídel, která jsou ukládána ploše nad tělo nebo podél zadečku. Křídla u některých čeledí jsou
redukována nebo jsou v určité fázi života odvrhována. Ústní ústrojí je kousací nebo lízavě savé. Od dvoukřídlých je
v přírodě poznáme i podle obvykle delších tykadel a jiného postavení křídel. Blanokřídlí zahrnují i škůdce, ale
především druhy velmi užitečné: parazitoidy, predátory a opylovače, nemluvě o včele medonosné.
Podřád: širopasí (Symphyta)
Typickým znakem je, že zadeček nasedá na hruď celou šíří. Samičky mají kladélko (terebra) přizpůsobené k
nařezávání rostlinných pletiv. Připomínají vosy, ale nemají žihadlo. Larvy jsou býložravé (tzv. bylinné vosy), podobné
housenkám motýlů (housenice).
Mezi ploskohřbetky (Pamphiliidae) a pilatky (Tenthredinidae) patří významní škůdci v lesnictví a zemědělství.
Pilořitka veliká (Uroceros gigas) klade svým dlouhým kladélkem vajíčka do dřeva, jímž se živí její larvy. Vzbuzuje
svou velikostí (až 4,5 cm) respekt, ale nebodá.
Podřád: štíhlopasí (Apocrita)
Zadeček je od hrudi oddělen nápadným zaškrcením (stopkou).
Mezi kladélkaté (Terebrantia) patří lumkovití (Ichneumonidae) a lumčíkovití (Braconidae), zahrnující tisíce druhů
parazitoidů hlavně housenek motýlů. Larvy žlabatek (Cynipidae) stimulují růst listových pletiv tak, že se vytváří známé
hálky (např. duběnky).
Žahadloví (Aculeata) představují velkou skupinu blanokřídlých, kteří mohou být nebezpeční zdraví zvířat i člověka,
protože mají vyvinutou jedovou žlázu, jejíž sekret injikují do kůže pomocí žihadla (aculeus). Vytvářejí mnohočetná
uskupení, žijící sociálním způsobem života (organismy vyššího řádu) v kastovém uspořádání.
Významné nadčeledi jsou zejména (1) vosy (Vespoidea) a (2) včely (Apoidea).
1) Do čeledi sršňovití (Vespidae) patří vosa útočná (Paravespula germanica) a další vosy. Mají aposematické
zbarvení, budují hnízda z papíroviny vzniklé rozžvýkáním dřeva. Jsou všežravé, loví jiný hmyz, ale živí se i ovocem aj.
Na podzim jejich jednoletá společenství zanikají. Naše největší vosa sršeň obecná (Vespa crabro) je rezavo-žlutá,
dělnice dosahují 3,5 cm délky. Není agresivní, ale bodnutí mnoha jedinci může být nebezpečné.
Do téže nadčeledi patří mravenci (Formicidae), kteří jsou všežraví s kousacím ústním ústrojím, pouze pohlavní
jedinci v době rojení mají křídla. Některé dělnice mohou mít zvětšená kusadla a označují se pak jako vojáci. Naši
mravenci z podčeledi Myrmicinae (většinou rezavě zbarvení) jsou opatřeni žihadly, zatímco mravenci podčeledi
Formicinae nikoli; při obraně vylučují kyselinu mravenčí (lat. acidum formicum). Sem patří např. mravenec lesní
(Formica rufa), mravenec obecný (Lasius niger) a mravenec dřevokaz (Camponotus ligniperda), který je mnohem větší
než předchozí, černý, budující hnízda v trouchnivějícím dřevě. V roce 1928 byl v Praze poprvé zaznamenán mravenec
faraónský (Monomorium pharaonis), který jako jižní druh je teplobytný a vyhledává teplovody, teplé provozy, kde se
dobře rozmnožuje, protože jeho kolonie se podle potřeby rozdělují a dále zmnožují. Dnes je nepříjemným synantropem
bytové výstavby. Nejznámějšími mraveništi (víceletá společenstva) jsou lesní kupovitá hnízda rodu Formica, která si
zasluhují ochranu. U mravenců rozlišujeme ve smíšených koloniích několik typů sociálního parazitismu, z nichž
jedním je otrokářství. Mravenci žijí v symbióze s mšicemi, od nichž získávají medovici a v tropech též s řadou rostlin.
V jejich hnízdech se vyvíjí nebo hledá úkryt myrmekofilní hmyz. Chovají se ve formikáriích. Neotropičtí mravenci
střihači (Atta spp.) vyvinuli zemědělství a použití antibiotik 50 milionů let před člověkem, mravenci legionáři (Eciton
spp.) v rojnicích systematicky propátrávají les a likvidují vše, co neuteče, australasijští mravenci tkalci (Oecophylla
spp.) používají vlastní larvy produkující lepivé vlákno jako nástroje k „sešívání“ hnízda z listů, mravenci medonoši
(Myrmecocystus spp.) věší na strop hnízd zásobní jedince vlastního druhu se zadečky přeplněnými nektarem. Těchto
několik příkladů ilustruje nesmírnou rozmanitost mravenců, které studuje vědní obor myrmekologie.
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2) Tato nadčeleď s čeledí včelovití (Apidae) zahrnuje mnoho druhů našich samotářských včel, např. zavalité
modročerné drvodělky (Xylocopa), naše největší včely. Pro člověka je nejvýznamnějším zástupcem včela medonosná
(Apis mellifera) chovaná jako užitkový hmyz (blíže viz kapitola o domestikaci). Do téže čeledi patří čmeláci (Bombus
spp.) s několika užitečnými druhy. Tvoří jednoleté kolonie v zemních děrách až o 400 členech. Sosákem delším než
mají včely opylují např. jetel.

DRUHOÚSTÍ (DEUTEROSTOMIA)
U této skupiny čtyř živočišných kmenů z původního blastoporu vzniká anus, ústní otvor se druhotně prolamuje na
opačném konci těla. Mají bilaterální, případně sekundárně radiální symetrii. Mezoderm se embryonálně zakládá
enterocoelně, tj. vychlípením střevní stěny. Nervová a cévní soustava jsou zpravidla uloženy opačně než u prvoústých.
Jejich vajíčka jsou zpravidla regulační, s radiálním rýhováním. Bazální skupinou druhoústých je kmen Xenoturbellida
s pouhými 2 druhy žijícími v moři v asociaci s mlži (český název "mlžojedi"). Mají velmi jednoduchou stavbu,
červovitý tvar a velikost několik cm. Jejich systematické postavení bylo donedávna záhadou. Spolu s následujícími
2 kmeny (ostnokožci, polostrunatci) tvoří monofyletický taxon Xenambulacraria.

Kmen: OSTNOKOŽCI (ECHINODERMATA)
Živočichové střední velikosti, žijící převážně na mořském dně. Vědecký název pochází z lat. echinus = ježek, řec.
derma = kůže. Tělo mají paprsčitě souměrné (pentaradiální symetrie), larvy jsou ale bilaterálně symetrické. To svědčí
o tom, že přisedlost a radiální symetrie jsou u nich sekundární (Haeckelův zákon). Tzv. kožní kostra je tvořena
vápnitými destičkami, které mohou tvořit i kompaktní krunýř a v podobě ostnů prorůstat přes pokožku. Coelomová
tělní dutina je zčásti přeměněna na ambulakrální systém neboli hydrocoel (lat. ambulare = chodit, ambulacrum =
promenáda). Tento systém vodních chodeb je unikátní a typický pro ostnokožce. Komunikuje s vnějším prostředím
otvorem - madreporitem, na který navazuje systém okružních a radiálních kanálků, z nichž odstupují četné krátké
spojky k dutým ambulakrálním panožkám, jejichž pohyb se děje na hydraulickém principu. V systému je tekutina,
která složením v podstatě odpovídá mořské vodě. Funkce ambulakrální soustavy byla původně trávicí. Nervový systém
je decentralizovaný (není cefalizace), vytváří několik etáží a průběhem kopíruje oběhový a ambulakrální systém.
Trávicí soustava je většinou úplná, tj. s análním otvorem, obvykle v horní části těla. Např. u hvězdic ji tvoří 2 etážově
uspořádané vaky a výběžky pronikající do ramen. Dýchací funkci plní panožky, vychlípitelné dermální žábry (u
hvězdic) nebo kloakální vaky (u sumýšů). Ostnokožci jsou zpravidla gonochoristé, oplození je vnější. Vývoj je přes
planktonní larvu – dipleurulu, která má odlišnou morfologii i názvy u různých tříd. Embryonální vývoj je detailně
prostudován, neboť ostnokožci byli modelovými organismy v embryologii. Ostnokožci patří k evolučně velmi
úspěšným skupinám, neboť dokázali přežít stamiliony let a vzhledem k rozloze mořského dna zřejmě náleží
k nejpočetnějším živočichům odpovídající rozměrové kategorie.
Třída: hvězdice (Asteroidea)
Vědecký název pochází z řec. aster = hvězda. Tělo má tvar obvykle pěticípé hvězdy s centrálním terčem, ústní otvor
je na spodní straně těla, řitní a madreporitový otvor na svrchní straně. Panožky často s přísavkami lemují podélné
žlábky na spodině ramen a slouží hlavně k pohybu. Lichý počet ramen je výhodný z hlediska pevnosti proti roztržení.
Velikost je od několika cm do 1 m. Některé hvězdice jsou dravé, na konci ramen mají vyvinuta jednoduchá očka,
mohutnou svalovinu i panožky využívají k otevření schránek mlžů, které mimotělně tráví vychlípitelným žaludkem.
Většinou se živí nekrofágně nebo polypy korálů.
Třída: ježovky (Echinoidea)
Polokulovité, vzácněji zploštělé (např. u ježovky dolarové) tělo ježovek, kryté kompaktním krunýřem s kloubně
napojenými ostny, dalo název celému kmenu. Tvar ježovky lze odvodit od hvězdice pomyslným zdvižením ramen a
jejich spojením v aborální oblasti. Ústním ústrojím je tzv. Aristotelova lucerna z vápnitých destiček, sloužící
k seškrabávání nárostů řas. Rozměrné gonády ježovek se konzumují.
Třída: sumýši (Holothuroidea)
Sumýši mají protáhlý tvar těla, připomínající okurku („mořské okurky“). Nemají vnější kostru, ale pouze
mikroskopické jehlice umístěné v podkožní svalovině. Radiální symetrie je porušena, na spodu těla jsou řady
ambulakrálních panožek, umožňujících plazivý pohyb. Věnec chapadélek kolem ústního otvoru umožňuje zachytávání
potravy, do kloaky se vychlipují vaky, sloužící k dýchání („vodní plíce“). V řitním otvoru je také tzv. Cuvierův orgán,
žláza produkující dlouhá lepivá a někdy toxická vlákna, sloužící k obraně živočicha. Podobný význam má i schopnost
sumýšů vyvrhnout řitním otvorem část vnitřností, které následně regenerují. Pod názvem trepang jsou sumýši typickou
složkou čínské kuchyně a nadměrný lov ohrožuje existenci některých druhů.
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Kmen: STRUNATCI (CHORDATA)
Bilaterálně souměrní druhoústí živočichové s coelomem, primárně vodní, dnes evolučně úspěšní ve sladkých
i slaných vodách, v půdě, na souši i ve vzduchu. Jsou čtvrtým druhově nejbohatším kmenem živočichů; popsáno bylo
na 60 tis. druhů. Jsou charakterizováni následujícími znaky: Struna hřbetní - chorda dorsalis, pružná rosolovitá
tyčinka entodermálního původu, tvoří podélnou osu těla. Po celý život zůstává zachována pouze u nižších strunatců,
u ostatních se vyskytuje jen v embryonálním vývoji a poté je nahrazena páteří. Je tvořena velkými vakuolizovanými
buňkami a obalena kolagenovou pochvou, která jí dodává pružnost i rigiditu. V poslední době se pro ni prosazuje
termín preferovaný v anglosaské sféře - notochord (z řec. notos = záda, lat. chorda = struna). Trubicovitá nervová
soustava je ektodermálního původu z neurální lišty a je uložena nad chordou, tedy na hřbetní straně těla.
U pokročilejších skupin je kryta páteří mezodermálního původu. Diferencuje se na mozek a míchu. Srdce nebo
pulzující céva jsou umístěny na břišní straně těla pod trávicí trubicí. Krev je poháněna směrem k hlavové části –
žaberním obloukům. Žaberní štěrbiny - voda je u primárně vodních druhů přijímána ústy a odchází proděravěným
hltanem. Silně prokrvené hltanové žaberní štěrbiny tedy slouží jednak k filtraci částeček potravy a jednak k dýchání.
Žaberní štěrbiny jsou od sebe odděleny žaberními oblouky, které se zakládají embryonálně u všech strunatců, ale jen
u nižších zůstávají do dospělosti. Pravý (postanální) ocas se objevuje poprvé u tohoto živočišného kmene. Řitní otvor
vyúsťuje před koncem těla, tj. do ocasu zasahuje nervová trubice, chorda resp. páteř, ale nikoli trávicí trubice.
Významnou apomorfií je endostyl - žláza produkující sliz, uložená v rýze na dně hltanu, z níž u obratlovců vzniká
štítná žláza. První fosílie strunatců známe hlavně z čínských nalezišť z období kambrické exploze (např. rody
Yunnanozoon, Haikouella, Pikaia). Zejména první rod patří zřejmě teprve k předkům strunatců.

Podkmen: KOPINATCI, BEZLEBEČNÍ (CEPHALOCHORDATA = ACRANIA)
Bazální skupina strunatců. Mořští živočichové, žijící na písčitých mělčinách pobřežního pásma. Mají rybovitý tvar
těla s ploutevním lemem kopinatého tvaru, jsou bezbarví a téměř průhlední. Anatomie a ontogenetický vývoj
bezlebečných má význam pro pochopení vývoje a tělesné stavby strunatců a obratlovců a kopinatec byl klasickým
modelovým objektem srovnávací morfologie a embryologie. Svého času to byl po člověku nejčastěji zkoumaný
živočich. Mají pouze jediný shluk Hox genů, tj. nedošlo u nich ještě k jejich dvojnásobné duplikaci typické pro
obratlovce. Pokožka je jednovrstevná, tělo, zejména svalovina, je segmentováno (myomery). Chorda je zachována
po celý život a probíhá po celé délce těla včetně předního konce (odtud vědecký název). Nad chordou je nervová
trubice, v níž jsou primitivní smyslové orgány. Trávicí trubice má vyvinut hltan s funkcí žaberního koše (filtrace)
obklopený obžaberním prostorem (peribranchiální prostor, atrium) a končí řitním otvorem. Bezlebeční nemají mozek,
kostru, lebku (viz alternativní vědecký název), chrupavky ani končetiny. Je známo na 50 druhů.
Kopinatec plžovitý (Branchiostoma lanceolatum) žije u evropských břehů, přes den se ukrývá v písku. Dorůstá
délky 5-6 cm. Příbuzné druhy jsou v čínských vodách loveny a pojídány.

Podkmen: PLÁŠTĚNCI (TUNICATA = UROCHORDATA)
Název je z lat. tunica = plášť, obal; řec. oura = ocas. Výhradně mořští živočichové, žijící přisedle nebo pelagicky.
Vědecký název odráží přítomnost chordy pouze v ocasní části. Je známo přes 2 tis. druhů. Měří od 0,3 mm do 30 cm,
vytváří však i mnohametrové kolonie. Na povrchu těla mají pevný obal (plášť) z polysacharidu tunicinu, blízkého
celulóze. Chorda a nervová soustava, které jsou přítomné u planktonního larválního stadia, se u sumek a salp
v dospělosti redukují (ontogenetická regrese). Trávicí soustava začíná silně rozšířeným, mnoha žaberními otvory
proděravělým hltanem (žaberní koš) a její pokračování má u přisedlých tvar písmene U. Střevo vyúsťuje do
obžaberního prostoru, který se navenek otvírá přijímacím a vyvrhovacím otvorem. Pláštěnci se živí se jako filtrátoři
planktonu, který procezují otvory v hltanu, jenž současně plní dýchací funkci. Mohou se rozmnožovat nepohlavně
pučením (vznik kolonií), častá je rodozměna - metageneze zahrnující četná stadia - zoidy. Ta může být u salp velmi
komplikovaná, což zavdalo podnět Jaroslavu Haškovi k sepsání humoristické povídky o profesoru zoologie, který z její
složitosti zešílel. Dříve byli pláštěnci pokládáni za původnější skupinu než kopinatci, ale na rozdíl od nich již mají v
určité podobě embryonální neurální lištu a proudový orgán a některé znaky sdílené s obratlovci (typ mezibuněčných
spojení aj.). Zdá se, že v jejich fylogenezi došlo k ztrátě nebo zjednodušení mnohých struktur (druhotná regrese).
Původním typem pláštěnce tak zřejmě byl volně plovoucí živočich bez metamorfózy.
Třída: sumky (Ascidiacea)
Často pestře zbarvení přisedlí živočichové žijící v pobřežním pásmu moří, tvořící kolonie nebo solitérní. Vzhledem
připomínají houbovce. Plovoucí larva připomíná pulce, měří však jen několik mm. Po přisednutí prodělává
metamorfózu v živočicha vakovitého tvaru, jehož celé tělo odpovídá přední části hlavy obratlovců. Lokálně se sumky
využívají jako potravina.
Třída: salpy (Thaliacea)
Jsou součástí planktonu a pelagiálu moří. Mají soudkovité tělo s obroučkovitými svalovými pruhy umožňujícími
reaktivní pohyb. Přijímací a vyvrhovací otvor jsou na protilehlých koncích. Vytvářejí řetízkovité kolonie morfologicky
a funkčně specializovaných zoidů. Kolonie ohnivek jsou až 4 m dlouhé a mohou světélkovat díky symbiotickým
bakteriím. Jsou potravou ryb. Reprodukční cyklus se složitostí blíží parazitickým ploštěncům.
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Podkmen: OBRATLOVCI (VERTEBRATA)
Tab.: Systematické uspořádání
Kmen: Chordata – strunatci
Podkmen: Vertebrata – obratlovci
Infrakmen: Cyclostomata – kruhoústí
Infrakmen: Gnathostomata – čelistnatci

Třída: Myxinoidea – sliznatky
Třída: Petromyzontida – mihule
Třída: Chondrichthyes – paryby
Třída: Actinopterygii – paprskoploutví
Třída: Sarcopterygii – svaloploutví*
Třída: Amphibia – obojživelníci
Třída: Reptilia – plazi*
Třída: Aves – ptáci
Třída: Mammalia – savci

Pisces
(ploutvovci)*

Tetrapoda
(čtvernožci)

Anamnia
(bezblanní)*

Amniota
(blanatí)

* Parafyletické taxony
Název je z lat. vertebra = obratel. Vzhledem k tomu, že ne všichni obratlovci mají obratle, ale všichni mají lebku,
byl vytvořen alternativní název lebečnatí (Craniata). Za předpokladu monofylie kruhoústých je tento název
synonymem pojmu Vertebrata. V časné evoluci obratlovců došlo k dvojnásobné duplikaci homeotických genů, takže
jejich genom obsahuje 4 paralogní shluky těchto genů (homeotické geny řídí vytváření předozadní osy těla a uspořádání
tělních segmentů). Toto zdvojení patrně zásadně ovlivnilo plasticitu a evoluční kapacitu genomu obratlovců při
postupném vzniku složitých a specializovaných morfologických struktur. První zástupci obratlovců pocházejí
z čínských nalezišť z doby kambrické exploze - např. rod Haikouichthys. V kambriu (asi před 500 miliony let) se
objevili i první zástupci bezčelistnatých živočichů, kteří svého maxima dosáhli již v prvohorách. Do dnešní doby z nich
přežily sliznatky a mihule. K bezčelistnatým patří mj. až donedávna záhadná skupina konodontů (Conodontia), známá
dlouho pouze z nepatrných fragmentů ústního aparátu. Jde o několik cm měřící vymřelé živočichy úhořovitého tvaru,
kteří jsou využíváni ve stratigrafii jako základ mezinárodních datovacích standardů. Čelistnatí živočichové jsou
v historii doloženi až asi 100 milionů let (svrchní ordovik) po bezčelistnatých. V současné době jsou v plném rozvoji
a zahrnují převážnou většinu žijících obratlovců. Jejich vědecký název (Gnathostomata) je odvozen z řec. gnathos =
čelist, stoma = ústa. V literatuře se lze setkat s členěním čelistnatých živočichů do dvou skupin. První skupinou jsou
parafyletičtí ploutvovci - Pisces (lat. piscis = ryba), kam se dříve řadili primárně vodní živočichové (paryby,
paprskoploutví a svaloploutví). Živočichům této skupiny schází krční oddíl páteře, končetinami jsou ploutve, dýchají
pomocí žaber a srdce má jednu předsíň. Druhou skupinu tvoří monofylum čtvernožci - Tetrapoda, kam se řadí
suchozemské třídy (obojživelníci, plazi, ptáci a savci). Čtvernožci již mají krční páteř, původně mají pětiprsté
končetiny, dýchají pomocí plic a jejich srdce má dvě předsíně. Dalším možným dělením čelistnatých živočichů je na
základě absence nebo přítomnosti plodových obalů na parafylum bezblanní - Anamnia (paryby, ryby a obojživelníci)
a monofylum blanatí - Amniota (plazi, ptáci a savci). Blanatí se někdy označovali jako vyšší obratlovci.
Základní rysy stavby těla obratlovců
U obratlovců došlo k vytvoření chrupavčité nebo kostěné vnitřní kostry s dobře odlišitelnou hlavovou částí, jejíž
kostěný podklad tvoří lebka. Tělo obratlovců je bilaterálně souměrné, a tím je usnadněn volný pohyb těchto živočichů.
Páteř obratlovců je tvořena obratli. Centrální nervová soustava je chráněna kostěnou schránkou, mozek je uložen
v lebce a mícha v páteřním kanálu. Došlo k centralizaci nejdůležitějších smyslových orgánů. Povrch těla je krytý kůží
(derma, cutis, integumentum commune) tvořenou vícevrstevnou pokožkou (epidermis), škárou (dermis, corium)
a podkožím (subcutis, hypodermis). Dýchání umožňují žábry nebo plíce. Oběhový systém je u obratlovců kompletně
uzavřený. Základní stavební a funkční jednotkou vylučovacích orgánů se stal nefron. Transport potravy trávicí trubicí
se děje peristaltickými pohyby svalů stěn trávicí trubice (nikoliv činností řasinkového epitelu).
U všech strunatců jsou raná stadia embryogeneze v základních rysech shodná, rozdíly nastávají až při vzniku
mezodermu, ale souvisejí i s diferenciací dalších dvou zárodečných listů – ektodermu a entodermu. Unikátní a možná
vůbec nejdůležitější evoluční novinkou obratlovců jsou neurální lišta, oddělující se během formování nervové trubice
těsně před jejím uzavřením do podoby dvou pásů buněk, migrujících později hlouběji do embrya. Tato struktura sehrála
klíčovou roli v evoluci lebky včetně čelistí. Odvozujeme z ní hlavové nervy, pigmentové buňky, chrupavku a kosti
většiny součástí lebky, ganglia autonomního nervového systému, dřeň nadledvin aj. Z ektodermu je tak odvozena
nejen pokožka, nervový systém a smyslové orgány, ale i podstatná část lebky, zuby (s výjimkou adamantoblastů) a
deriváty žaberních oblouků. Naproti tomu stěna trávicí trubice včetně jater a slinivky břišní a dýchací orgány (s
výjimkou žaber čelistnatců, které jsou ektodermálního původu) vznikají z entodermu. Prakticky celý, objemově
převažující zbytek těla (svaly, pojiva, škára, axiální kostra, oběhová a urogenitální soustava) vzniká z mezodermu.
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Somatický skelet (vnitřní kostra) a kosterní svalovina. U většiny dospělých obratlovců (kromě mihulí) je chorda
dorsalis silně redukovaná až zcela zaniká (poprvé u ptáků). Chrupavčitá struna hřbetní je postupně nahrazena páteří
tvořenou obratli. Vnitřní kostra obratlovců se dá rozčlenit na kostru hlavy, osní kostru a kostru končetin.
Kostra hlavy - lebka (cranium) vytváří schránku sloužící především jako ochrana mozku. Cranium je tvořeno
dvěma částmi, v jedné je uložen mozek a nazývá se neurocranium (část mozková), druhou část tvoří viscerocranium
neboli splanchnocranium (část obličejová). Základem splanchnokrania jsou žaberní oblouky. Během fylogeneze
došlo k jejich přeměně v jiné struktury, např. u savců z 1. páru vzniká horní a dolní čelist a 2 sluchové kůstky (kladívko
a kovadlinka). Ze 2. oblouku je odvozena jazylka a třmínek, ze 3. oblouku část jazylky, ze 4. oblouku hrtanové
chrupavky. Po přechodu na souš viscerokranium zcela pozbylo původní funkci následkem změny způsobu dýchání.
Základem osní (axiální) kostry je páteř – columna vertebralis, která je tvořena obratli – vertebrae. Během
evoluce docházelo ke vzniku osifikačních center v pravidelných úsecích kolem chordy dorsalis. Později se z těchto
center začaly utvářet osifikované prstence, které postupně čím dál více zaškrcovaly strunu hřbetní. Nakonec osifikovaná
tkáň obratlových center chordu zcela přerušila na řadu izolovaných krátkých částí, které zůstaly uložené
v meziobratlových prostorech (např. nucleus pulposus u savců). Pozůstatky chordy v meziobratlových prostorech
formovaly čela sousedních obratlových center do konkávního tvaru. Na základě rozdílného tvarování čel obratlových
center vzniklo několik typů obratlových těl. Jestliže bylo obratlové centrum formováno na svém předním (kraniálním)
i zadním (kaudálním) konci, označuje se takové bikonkávní tělo obratle jako amficélní. Pokud je tělo obratle na své
kaudální straně konkávní a na kraniální konvexní, nazývá se opistocélní. Opačné utváření (na kaudální straně konvexní
a na kraniální konkávní) těla obratle je označováno jako procélní. Platycélní tělo obratle je na obou koncích rovné
a heterocélní je s přední i zadní plochou částečně konvexní a částečně konkávní. Kost je zřejmě původnější opornou
tkání dospělců než chrupavka, která se uplatňuje zejména u zárodků a mláďat. Ve fylogenezi se patrně zakládala úplněji
osifikovaná kostra a teprve později se druhotně zvyšoval podíl chrupavky na úkor kosti (mihule, paryby). K hrudní části
páteře jsou kloubně připojena žebra – costae. U většiny suchozemských obratlovců je převážná většina žeber ve
ventrální části spojena pomocí hrudní kosti – sternum. Vytvořením tohoto kloubního spojení vzniká hrudní koš –
thorax, který uzavírá a chrání orgány dutiny hrudní.
Kostra párových končetin se zakládá z trupového mezodermu v podobě končetinových pupenů. U vodních
živočichů s ploutvemi se tyto končetinové základy tvoří v rozsáhlejších úsecích odpovídajících místu budoucích
ploutví. U suchozemských tetrapodů se končetinové pupeny embryonálně zakládají podél celé délky těla v podobě
horizontální lišty (Wolffova lišta). V pozdějších fázích vývoje tato lišta v místech budoucích párových končetin
expanduje a v ostatních částech zaniká. Kostra končetin je tvořena pletencem – cingulum a kostrou volné končetiny.
Pletenec hrudní končetiny tvoří lopatka – scapula, os coracoideum (procoracoid, krkavčí kost, zobcovitá kost), klíční
kost - clavicula. Coracoid je u savců plně vyvinut jen u ptakořitných, u ostatních savců přirůstá její rudiment k lopatce
jako processus coracoideus. U živočichů s vyvinutou klíční kostí (u savců pouze u primátů a býv. hmyzožravců)
dochází k spojení hrudní končetiny s axiální kostrou v oblasti sterna. Clavicula tvoří oporu hrudní končetině při
namáhavé abdukci, tedy při uchopování, hrabání a létání. Pletenec pánevní končetiny – cingulum membri pelvini tvoří
kost kyčelní – os ilium, kost sedací – os ischii a kost stydká – os pubis. Pánevní pletenec je na axiální skelet pevně
připojen v oblasti křížové kosti – sacrum. Kostru volné hrudní končetiny tvoří kost pažní – humerus, kost vřetenní –
radius a loketní – ulna, dále skupina kůstek zápěstních – ossa carpalia, záprstních – ossa metacarpalia a články prstů
– ossa digitorum. Analogicky je tvořena pánevní končetina kostí stehenní – femur, kostí holenní – tibia, lýtkovou –
fibula a skupinami kůstek zánártních – ossa tarsalia, nártních – ossa metatarsalia a články prstů. Končetiny vodních
obratlovců mají tvar ploutví s rozdílným kosterním základem. U suchozemských živočichů se embryonálně zakládají
pětiprsté končetiny. Během evoluce, kdy docházelo k přizpůsobování se končetin k různým druhům pohybu, došlo
u některých obratlovců k redukci počtu prstů.
Svaly párových končetin (včetně ploutví) mají svůj původ v myotomech somitů mezodermálního původu a vznikají
v končetinovém základu současně se skeletem. U vodních obratlovců jsou svaly z větší části uspořádány jednoduše
v podobě segmentů – myomery, které jsou od sebe odděleny septy – myosepta. V těchto přepážkách u některých ryb
částečně osifikuje vazivo a vznikají takzvané kostice. U plazů zůstávají částečně segmentovány pouze dorzální svaly
trupu. U pokročilejších suchozemských obratlovců se svalová segmentace vytrácí a lze ji rekonstruovat jen podle
uspořádání inervace. U těchto živočichů došlo k vytvoření složitých svalových skupin, které zajišťují pohyb
jednotlivých částí těla.
Nervová soustava. Významným znakem obratlovců je nápadný rozvoj nervové soustavy, která se člení na centrální
nervovou soustavu (CNS) a periferní nervovou soustavu. Z embryonálního neuroektodermu vzniká u obratlovců
podstatná část centrální nervové soustavy, jejíž hlavová část zbytňuje v důsledku kumulace neurální hmoty ve směru
převládajícího pohybu do podoby mozku – encephalon, syn. cerebrum. U dospělých obratlovců je mozek členěn na
pět oddílů. V přední části je telencephalon - koncový mozek, za ním diencephalon – mezimozek, mesencephalon –
střední mozek, metencephalon, syn. cerebellum – mozeček a na přechodu mozku a míchy je myelencephalon, syn.
medulla oblongata – prodloužená mícha. Z mozku vystupuje 8–12 párů mozkových nervů. Na rozdíl od míchy je
v mozku uložena šedá hmota, tvořená z těl neuronů, na povrchu, zatímco bílá hmota tvořená nervovými vlákny je
uvnitř. Mícha - medulla spinalis prochází páteřním kanálem a z každého jejího segmentu vystupují dva páry míšních
nervů (kořeny míšní). Nervová vlákna tvořící dorzální kořeny míšní mají senzitivní funkci (dostředivá dráha). Ventrální
kořeny míšní obsahují vlákna s funkcí motorickou (odstředivá dráha). Vegetativní (autonomní) nervstvo je tvořeno
dvěma víceméně antagonisticky (protichůdně) působícími systémy - sympatikem a parasympatikem. Míšní a
mozkové nervy, stejně jako vegetativní nervový systém, tvoří společně periferní nervstvo.
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Jednotlivé funkce probíhající v organismu obratlovců jsou koordinovány nejen nervovou soustavou, kde vzruchy
probíhají usměrněně v síti nervových vláken, ale také prostřednictvím chemických látek – hormonů. Tyto jsou tvořeny
v žlázách s vnitřní sekrecí (endokrinní systém) a tekutinami oběhového systému jsou dále šířeny po těle. Chemický
přenos vzruchů je patrně evolučně starší, protože se s ním setkáváme již u hub, kde morfologicky diferencovaná
nervová soustava ještě chybí.
Smyslové orgány. Mohutný rozvoj smyslových orgánů u obratlovců pravděpodobně souvisí se zvýšeným pohybem
těchto živočichů a s tím spojenou nutností orientace a vnímání vnějších podnětů. Smyslové buňky a smyslové orgány,
které registrují podněty z vnějšího prostředí, jsou v důsledku toho většinou derivátem vnějšího zárodečného listu
(ektodermu). Výjimkou jsou proprioreceptory, které registrují podněty od vnitřních orgánů. Už u evolučně nižších
živočichů existuje řada jednoduchých receptorů a některé z nich se dochovaly i u obratlovců. Jsou to například
jednoduché georeceptory – smyslové orgány jimiž živočich vnímá svoji polohu. Georeceptory jsou u obratlovců
vyvinuty jako pár orgánů na každé straně těla v podobě blanitého labyrintu, umístěného ve vnitřním uchu. Blanitý
labyrint je u čelistnatců tvořen dvěma váčky zvanými utriculus a sacculus. Z báze sacculu vybíhá třetí váček zvaný
lagena, která je základem hlemýždě – cochlea u savců. V každém váčku je okrsek obrveného smyslového epitelu
a váčky jsou vyplněny endolymfou. V této tekutině se vznáší různý počet statolitů (otolitů) v podobě zrníček uhličitanu
vápenatého. U paprskoploutvých ryb vyplňuje otolit prakticky celou dutinu sacculu a jeho tvar je charakteristický nejen
pro rody, ale i pro druhy, takže se často používá v systematice ryb. Vnímání pohybu a jeho změn (směr a zrychlení)
zajišťují polokruhové kanálky – ductus semicirculares. Tyto kanálky vybíhají dorzálně z utriculu, s nímž jsou na obou
koncích spojeny a u čelistnatců jsou tři (u mihulí pouze dva). Kanálky leží v navzájem kolmých rovinách a každý je na
jednom konci rozšířen v tzv. ampulu. V ampulách je na stěně hřeben smyslového epitelu – crista ampullaris. Konce
řasinek tohoto epitelu jsou vzájemně slepeny vrstvou gelu a tím jako celek registrují změny pohybu živočicha. Sluchový
(akustický) orgán se vyvinul až u suchozemských živočichů. Sluchové buňky jsou uloženy v lageně, která se
u obojživelníků protahuje, u plazů a ptáků tvoří dlouhý slepý kanál, který se u savců z prostorových důvodů spirálovitě
stáčí v blanitý hlemýžď - ductus cochlearis. Od obojživelníků dochází k rozvoji středního ucha s 1 nebo 3 sluchovými
kůstkami. U většiny obojživelníků a u všech plazů a ptáků je jedna sluchová kůstka – columella (kolumela). U savců se
kolumela mění v třmínek – stapes, na který se napojuje kovadlinka – incus a kladívko – malleus. Kladívko naléhá na
bubínek – membrana tympanica. U ryb dochází k vnímání zvuku pravděpodobně v sacculu. Dále je u ryb k vnímání
(i tvorbě) zvuku využíván plynový měchýř, který je citlivý na chvění zvukových vibrací. Proto došlo u různých skupin
ryb k vytvoření tzv. Weberova aparátu (systém modifikovaných částí prvních obratlů a žeber), který kaudálně nasedá
na plynový měchýř a kraniálně na vnitřní ucho. K vývoji vnějšího ucha došlo až u některých plazů a ptáků a pak
u savců.
U obratlovců došlo k vytvoření komorového oka – bulbus oculi. Na povrchu oční koule je bělima – sclera
přecházející vpředu v průhlednou rohovku – cornea. Pod bělimou je cévnatka – chorioidea, která vpředu přechází
v řasnaté těleso – corpus ciliare, na němž je zavěšena čočka – lens crystalina. Součástí střední vrstvy je
i pigmentovaná duhovka – iris, která plní funkci clony před čočkou. Vnitřní stěnu zadní komory oční pokrývá sítnice –
retina, v níž jsou uloženy světločivné buňky – tyčinky a čípky. Obratlovci s denní aktivitou mají převážně čípky
(barevné vidění), zatímco v sítnici nočních obratlovců převládají tyčinky (vnímání světelné intenzity černobíle).
U některých savců s noční aktivitou (šelmy aj.) došlo k vytvoření vrstvy buněk mezi sítnicí a cévnatkou (tapetum
lucidum), která odráží světelné paprsky procházejí sítnicí znovu na fotoreceptory a tím je zesílen zrakový vjem. Tento
zpětný odraz se navenek projeví „svícením“očí. Jiní noční živočichové jsou vybaveni teleskopickým okem s konvexně
vyklenutou rohovkou a válcovým bulbem (sovy) a někdy i přídatnou sítnicí (hlubinné ryby). K částečné nebo úplné
redukci očí došlo u obratlovců žijících v trvale nepříznivých světelných podmínkách (hlubinné, jeskynní a podzemní
druhy - některé ryby, z obojživelníků macaráti, ze savců např. slepci a krtci). Oči kostnatých ryb jsou zaostřeny na
blízko a na dálku se zaostřují posunem kulovité čočky po optické ose k sítnici. U paryb, obojživelníků a amniot jsou oči
zaostřeny na dálku a na blízko se zaostřují přitažením čočky k rohovce (žraloci, obojživelníci, hadi) nebo mění tvar
čočky přitažením nebo uvolněním řasnatého tělesa (amniota s výjimkou hadů).
Dalšími smysly u obratlovců jsou chuť a čich. Chuťové buňky se nacházejí v chuťových papilách nebo pohárcích,
které jsou obvykle na sliznici dutiny ústní, jazyka a hltanu. Čichový orgán – organum olfactus patří fylogeneticky
k nejstarším smyslovým orgánům obratlovců. Čichové buňky jsou uloženy v párových (u bezčelistnatců v nepárových)
čichových jamkách hlavy. Tyto jamky až druhotně získávají kontakt s dutinou ústní a tím i s dýchací soustavou
prostřednictvím vnitřních nozder – choan (u některých svaloploutvých ryb, obojživelníků). U suchozemských
obratlovců je čichový epitel uložen v zadní části nosní dutiny, kde pokrývá nosní skořepy. U některých obojživelníků,
plazů a savců je vyvinut tzv. Jacobsonův orgán - organum vomeronasale. Jde o vychlípeninu stropu ústní dutiny
situovanou na dno nosní dutiny, pomocí které lze vnímat i pachy, které přichází se slinami z dutiny ústní.
Trávicí soustava. Trávicí soustava začíná dutinou ústní – cavum oris, ve které bývá jazyk – lingua a často i zuby.
Zuby mohou být morfologicky nerozlišené, tzv. homodontní nebo heterodontní, tj. morfologicky i funkčně různé.
U fylogeneticky starších skupin obratlovců (ryby, obojživelníci, plazi) narůstají zuby nejen na čelistech, ale i na kostech
patrového komplexu. Zuby difiodontní se obnovují jednou (mléčný a trvalý chrup), zuby polyfiodontní vícekrát.
Na dutinu ústní navazuje, jícen, různě utvářený žaludek, tenké střevo a tlusté střevo. Tlusté střevo je zakončené
konečníkem – rectum, který vyúsťuje do kloaky - cloaca (např. obojživelníci, plazi, ptáci) nebo samostatným řitním
otvorem – anus. Mezi tenkým a tlustým střevem mohou vyúsťovat 1-2 slepá střeva. Játra a slinivka břišní – pancreas
ústí do přední časti tenkého střeva (duodenum). Vnitřní povrch střev je zvětšen pomocí střevních klků. U mihulí, paryb,
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svaloploutvých a paprskoploutvých s výjimkou kostnatých ryb je zvětšení střevní plochy vyřešeno spirální řasou
(valvula spiralis, typhlosolis), která může probíhat až ke kloace.
Dýchací a cévní soustava. Dýchacími orgány obratlovců jsou žábry nebo plíce. Někteří obratlovci jsou však
schopni dýchat i kůží nebo ústní sliznicí. Žábry – branchiae mají pouze primárně vodní obratlovci. Pravděpodobně se
jedná o modifikované filtrační zařízení, původně určené k zachycování potravy (pláštěnci, kopinatci, larvy mihulí),
které se až později specializovalo i k dýchání. Žábry tvoří velký počet prokrvených lupínků v žaberních váčcích na
přepážkách žaberních štěrbin (kterých je 4-15 párů), nebo přímo na žaberních obloucích. Žaberní štěrbiny ústí buď
samostatně po stranách přední části těla, nebo do dýchacího prostoru krytého skřelemi. U bezblanných obratlovců,
jejichž larvy (někdy i dospělci) žijí trvale ve vodě, se někdy vyvíjí přídatné dýchací orgány, umožňující často dýchat
i atmosférický kyslík. Jde především o vnější žábry keříčkovitého typu (např. u larev bahníků, bichirů a obojživelníků).
Dále to mohou být kostěné a vaskularizované labyrinty některých ryb (např. tzv. „labyrintky“- rájovci, čichavci) a plicní
vaky u svaloploutvých (bahníci). Plíce – pulmo vznikly zdokonalením plicních vaků a jsou odvozeny od entodermu.
Obojživelníci mají nejjednodušší vakovité plíce s nepatrně členitou stěnou, které připomínají plicní vaky dvojdyšných
ryb. Teprve u amniot se zvětšuje respirační plocha a členitost plic.
S nutností dopravovat kyslík a živiny ke tkáním se zvyšujícím se metabolismem a zároveň odvádět od nich odpadní
produkty látkové výměny souvisí rozvoj cévní soustavy. Tato soustava je tvořena sítí uzavřených cév- vasa (tepny –
arteriae a žíly – venae). Srdce - cor má funkci svalové pumpy, která při smrštění (systola) vhání krev do tepen a při
roztažení (diastola) nasává krev z žil. U primárně vodních obratlovců je žíla před vstupem do srdeční předsíně - atrium
rozšířena v tzv. žilný splav – sinus venosus. Obdobně je rozšířena i část tepny vystupující ze srdce v tepenný násadec –
bulbus arteriosus. Srdeční komora může být prodloužena v srdeční násadec – conus arteriosus. U ocasatých
obojživelníků je přepážka v oblasti předsíně pouze naznačena, vyvinutá je u žab, ale komora je pouze jedna. První
náznaky komorové přepážky se objevují u želv a u krokodýlů je přepážka téměř úplná. Úplně anatomicky i funkčně
nezávislé komory jsou až u ptáků a savců. Z původně 6 párových oblouků aorty primárně vodních čelistnatců polovina
zaniká; ze zbývajících 3 vznikají karotidy, aortální oblouky a plicnice. U obojživelníků a plazů přetrvává 4. oblouk jako
levá a pravá aorta - z nich u ptáků zůstává jen pravá a u savců levá; perzistence pravého aortálního oblouku je u savců
vývojová vada dlouhodobě neslučitelná se životem. Krev (haema, sanguis) primárně vodních obratlovců je hypotonická
vzhledem k mořské vodě, což ukazuje, že jejich počáteční vývoj patrně proběhl ve sladkých vodách. Výjimkou jsou
sliznatky, které podobně jako mořští bezobratlí mají krev izotonickou s mořskou vodou, a paryby, kde se však jedná o
odlišný mechanismus. Erytrocyty obratlovců jsou jaderné až na savce; ve fylogenezi se projevuje tendence k jejich
zmenšování a ke zvětšování počtu.
Vylučovací (exkreční) soustava. Je embryologicky i anatomicky v úzkém vztahu k rozmnožovací soustavě. U
obratlovců jsou vylučovacími orgány párové ledviny (renes) mezodermálního původu. Ledviny se zakládají v podobě
segmentovaných nefrotomů uložených podél páteře. Jednotlivé vývojové stupně bývají označovány nejednotně.
Fylogenetický vývoj se zde do jisté míry rekapituluje během ontogeneze (Haeckelův biogenetický zákon). V
ontogenetickém vývoji amniot se vystřídají 3 stadia – pronefros, mezonefros a metanefros. Některá z těchto stadií
přetrvávají v různě modifikované podobě i v dospělosti, např. mezonefros jako tzv. opisthonefros ryb a obojživelníků.
Hypotetické nejpůvodnější vylučovací ústrojí se nazývá archinefros nebo holonefros (řec. holos = celý), neboť je
uspořádáno segmentálně po celé délce trupu. Vyskytuje se v embryonálním vývoji u sliznatek. Jeho vývody
připomínající metanefridia kroužkovců ústí do primárního močovodu – Wolffův vývod. U holonefrosu a pronefrosu
vzniká primární moč filtrací z klubíčka vlásečnic (glomerulus) přes splanchnopleuru. U mezonefrosu dochází
ke vsunutí glomerulů do Wolffova vývodu, což poskytne základ pro vytvoření Bowmanových váčků, a tím vzniku
nefronů. Moč se pak filtruje přes stěnu Bowmanova váčku. Ledviny dospělých ryb a obojživelníků zhruba odpovídající
mezonefrosu bývají označovány též jako opisthonefros, protože vznikají ze zadní části primitivních vylučovacích
orgánů (řec. opisthen = zadní). U amniot vzniká z kaudální části mezonefrosu definitivní (pravá) ledvina – metanefros.
Vniká do ní sekundární močovod (ureter), který se vychlípí proti ní ze stěny kloaky a vytváří v ní u savců pánvičku a
systém vývodných kanálků.
Rozmnožovací soustava. Obratlovci jsou odděleného pohlaví – gonochoristé (až na výjimky u ryb). Pohlavními
žlázami – gonádami obratlovců jsou u samců varlata – testes a u samic vaječníky – ovaria. Původně se jedná o párové
žlázy a jen ojediněle mohou být druhotně nepárové (častěji u samic, např. mihule, samice mnoha ptáků). Základem
vývodných cest samčích pohlavních žláz (chámovod) je primární močovod - Wolffův vývod. Vývodem samičích gonád
jsou vejcovody – oviducti odvozené z Müllerova vývodu (ductus paramesonephricus), který vzniká v urogenitální liště
podél Wolffova vývodu. Oba vývody se zakládají u samčích i samičích embryí, přičemž u samců později zaniká
Müllerův vývod a u samic Wolffův vývod. Distální část vejcovodů může být rozšířena v dělohu – uterus. U savců jsou
vyvinuty přídatné pohlavní žlázy. U většiny ploutvovců a obojživelníků nejsou vyvinuty specifické pářící orgány,
protože vypouští pohlavní produkty do vody a dochází k mimotělnímu oplození. U většiny plazů a ptáků probíhá
kopulace přiložením nebo částečným vychlípením samčí kloaky do kloaky samice (vnitřní oplození). U hadů a ještěrů
se vyvíjí k páření párová vychlípenina kloaky – hemipenis. U želv, krokodýlů a některých ptáků se můžeme setkat
s náznaky pyje – penis, který se však v plné míře vyvíjí až u savců.
Určení pohlaví je u obratlovců překvapivě rozmanité. U bazálnějších skupin převládá environmentální způsob
určení pohlaví, kdežto v následující fylogenezi se více prosadilo genetické určení, závislé na pohlavních
chromosomech. U prvého typu (ZW - Abraxas), nazvaném podle rodu píďalek, je heterogametní pohlaví samičí,
u druhého (XY - Drosophila) jsou heterogametní samci. U ryb, obojživelníků a plazů se vyskytují oba typy v pestré
mozaice a pohlavní chromozomy mnohdy nebývají morfologicky zřetelně rozrůzněny. Oba typy mohou být přítomny

102

i u různých populací téhož druhu. U ptáků jsou heterogametní samice (ZW/ZZ), u savců jsou heterogametní samci
(XX/XY).
Vedle parazitických bezobratlých jsou obratlovci pro veterináře nejvýznamnější skupinou živočichů. Patří mezi ně
téměř všechna domestikovaná zvířata. Naprostou většinou pacientů veterinárních lékařů jsou právě obratlovci.
Samostatným studiem obratlovců se zabývá věda zvaná vertebratologie. Na světě je známo asi 58 tis. druhů obratlovců,
v ČR okolo 570 druhů.

Infrakmen: kruhoústí (Cyclostomata)
Název je z řec. kyklos = kruh, stoma = ústa. Obratlovci s malým ústním otvorem bez čelistí. Struna hřbetní je
zachována i u dospělců, žaberní oblouky se nepodílejí na stavbě lebky. Dýchají žábrami umístěnými ve váčcích uvnitř
žaberního koše. Navenek vyúsťují malými žaberními štěrbinami. Nozdry jsou nepárové. V labyrintu vnitřního ucha
jsou nanejvýš dvě polokruhovité chodby. Z mozku vystupuje 8 párů nervů, kořeny míšních nervů se nespojují. Párové
ploutve nejsou u recentních druhů vyvinuty. Pohlavní orgány nemají vývody. První kruhoústí se objevili před 500
miliony let, maxima rozvoje dosáhli již v prvohorách. Dnes žijící druhy mají hadovité tělo a náleží ke sliznatkám
a mihulím. Donedávna byly tyto skupiny slučovány do parafyletického taxonu bezčelistnatci (Agnatha), zde uvádíme
tradiční taxon kruhoústí, který by mohl být podle některých molekulárních studií monofyletický.
Třída: sliznatky (Myxinoidea)
Název je z řec. myxa = sliz. Výhradně mořská skupina, jejíž název je odvozen od schopnosti produkovat velké
množství slizu. Dosahují délky pod 1 m. Živí se mořskými bezobratlými a v dospělosti i poraněnými či mrtvými rybami
nebo kadávery velryb na mořském dně. Nemají obratle.
Třída: mihule (Petromyzontida)
Název je z řec. petros = kámen, myzon = sající (podle fixace mihulí ústy k podkladu v silném proudu). Tělo mihulí
je hadovité, pokryté slizem. Nepárový ploutevní lem se nachází v zadní části těla. V přední části těla se po stranách
nachází 7 párů žaberních otvorů. Kostra je po celý život chrupavčitá. Srdce má jednu předsíň a jednu komoru, na
kterou navazuje tepenný násadec. Ústa bez čelistí tvoří přísavný terč s rohovitými zoubky. Většina trvale sladkovodních
druhů během krátce trvající dospělosti nepřijímá potravu, jiné se živí sáním krve a svalovinou ryb, kterou krouhají
ozubeným jazykem. Napadené ryby obvykle hynou. Vývody z ledvin (mezonefros) končí v urogenitálním sinu.
Pohlavní orgány jsou nepárové. Zralé pohlavní produkty padají do dutiny tělní a abdominálními póry se dostávají do
urogenitálního sinu, odkud vycházejí ven. Oplození je vnější. Larva zvaná minoha (ammocoetes) filtruje z vody
organický detritus. Některými rysy připomíná kopinatce. Byla původně omylem popsána jako samostatný rod.
Po larvální periodě trvající několik let dochází k metamorfóze. Tření probíhá na jaře, jedenkrát za život. Neparazitické
druhy po tření hynou, parazitické žijí ještě 1-2 roky (spíše než o parazitismus se však jedná o zvláštní typ predace).
Neparazitické satelitní druhy vznikly z příslušného druhu parazitického. Některé druhy jsou anadromní, jiné jen
sladkovodní. Některé druhy se loví pro gastronomické účely. Sliz a maso některých druhů se naopak považují za
jedovaté.
Až do konce 19. stol. se v povodí Labe vyskytovala mihule mořská (Petromyzon marinus) a mihule říční
(Lampetra fluviatilis), obě dosahující délky kolem 1 m. Tah později znemožnily jezy a přehrady. Oba druhy jsou
parazitické. Navzdory názvům má prvý druh i čistě sladkovodní populace a druhý druh žije v dospělosti v moři.
V současné době se u nás v povodí Labe a Odry vyskytuje mihule potoční (Lampetra planeri) a v povodí Moravy
mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae), obě dlouhé kolem 20 cm. Oba druhy jsou necizopasné a patří mezi zvláště
chráněné živočichy.

Infrakmen: čelistnatci (Gnathostomata)
Vědecký název je z řec. gnathos = čelist, stoma = ústa. Obratlovci vybavení čelistmi, které vznikají přeměnou
párového prvního žaberního oblouku. Chorda je u dospělců zachována jen výjimečně. Dýchají žábrami, které leží vně
žaberního koše a nejsou ve váčcích, nebo plícemi. Mají párové vnější nozdry a čichový orgán. V labyrintu vnitřního
ucha jsou 3 polokruhovité chodby. Mají 10 nebo 12 párů mozkových nervů, kořeny míšních nervů se spojují a poprvé
se objevují myelinové pochvy axonů. Jsou vytvořeny párové končetiny. Pohlavní orgány mají vývody odvozené od
vývodů vylučovacích orgánů. Vývody někdy plní obě funkce. První čelistnatci se objevili asi před 400 miliony let.
Zahrnují 99 % všech recentních druhů obratlovců.
Třída: paryby (Chondrichthyes)
Název pochází z řec. chondros = chrupavka, ichthys = ryba. Především mořští, vzácně sladkovodní obratlovci. Mají
chrupavčitou kostru, která však zřejmě byla původně kostěná. Chorda je zachovaná a prostoupená těly obratlů. Tělo je
torpédovité nebo dorzoventrálně zploštělé a je kryto plakoidními šupinami, které jsou homologické zubům. Šupiny
a zuby mohou i chybět. Hlava zpravidla vybíhá v rypec (rostrum), nozdry a ústa leží ventrálně. Jsou vyvinuty párové
(prsní, břišní) a nepárové (žádné nebo jedna řitní, 1–2 hřbetní, ocasní) ploutve. Ocasní ploutev je heterocerkní
(nesouměrná), horní lalok je protaženější. Lebka je celistvá, bez švů. Paryby dýchají žábrami. Žaberní štěrbiny jsou
odděleny přepážkami a ústí přímo na povrch těla. U většiny je zachováno spirakulum – otvor za okem, který spojuje
žaberní dutinu s vnějším prostředím. Nemají plynový měchýř. Hydrostatickou funkci plní velká játra, která mohou
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představovat až 10 % hmotnosti těla. Ve střevě je spirální řasa (valvula spiralis, typhlosolis). Zvláštností paryb je
vysoká hladina močoviny a trimetylaminoxidu (TMAO) v krvi. Urea zadržovaná ledvinami slouží ke zvýšení
osmolarity krve na obdobnou úroveň, jakou má mořská voda (zásadní rozdíl oproti rybám). Hladina močoviny je 100x
vyšší než u savců a jejím toxickým účinkům na bílkoviny brání TMAO, který je stabilizuje.
Oplození u paryb je vnitřní. Párové kopulační orgány samců (pterygopody) vznikají z mediálních částí břišních
ploutví. Paryby jsou vejcorodé, vejcoživorodé i živorodé. U některých vejcoživorodých je znám nitroděložní
kanibalismus, kdy jedno z embryí požírá ostatní sourozence. U živorodých se vyvíjí žloutková placenta (placenta
vitellina), spojení mezi žloutkovým váčkem a vejcovodem. Počet velkých vajec resp. narozených mláďat bývá nízký.
Vejce žraloků jsou polylecitální a mívají protáhlou rohovitou schránku o délce až 30 cm, často s výběžky a vlákny pro
uchycení k podkladu.
Podtřída: chiméry (Holocephali)
Paryby bizarního vzhledu. Mají velkou hlavu, velké oči, mohutné prsní ploutve a bičovitý ocas. Obývají hlubiny
nedaleko mořských pobřeží a živí se zvířenou dna. Nejznámější je chiméra podivná (Chimaera monstrosa) o délce do
1,5 m. Menší samci mají na temeni pohyblivý výrůstek sloužící při kopulaci k přichycení samice.
Podtřída: příčnoústí (Neoselachii = Elasmobranchii)
Do této podtřídy náleží přes 1 tis. druhů tradičně řazených do 9 řádů a více jak 40 čeledí. Tělo žraloků je většinou
torpédovité, tělo rejnoků je dorzoventrálně zploštělé. Tyto dva názvy dnes ovšem zjednodušeně označují pouze
morfologické resp. ekologické typy, nikoli monofyletické taxonomické skupiny. Jedná se o paryby s 5-7 žaberními
štěrbinami po obou stranách hlavy; rejnoci mají žaberní štěrbiny na břišní straně těla. Spirakulum je obvykle vytvořeno.
Rejnokům žijícím u dna slouží spirakulum k přívodu vody k žábrám. Aby voda omývala žábry, musí být žraloci až na
výjimky neustále v pohybu. Příčnoústí mají často vytvořeny plakoidní šupiny, které jsou na dotek drsné (dříve použití
jako smirkový papír). Na čelistech jsou zuby, které se vyměňují. Někteří žraloci jsou částečně endotermní, neboť dokáží
zvyšovat svalovou činností svou tělesnou teplotu nad teplotu okolní vody. Mají vynikající čich (např. dálková registrace
pachu krve) i dobře vyvinutý sluch. Kromě postranní čáry se na hlavě nachází složitý systém kanálků proudového
orgánu (registrace vibrací vody). Na hlavě je též 1-2 tis. elektroreceptorů, tzv. Lorenziniho ampulí umožňujících
registrovat svalové potenciály vyvolané pohybem kořisti, a to i když je zahrabaná v písku. Někteří žraloci mají oči
vybavené mžurkou. Žraloci vidí barevně a mají tapetum lucidum. Mezi příčnoústými jsou tři skupiny podle získávání
potravy – lovci, planktonofágové a bentofágové. Dožívají se věku 20-30, ale velké druhy i 70 a více let. Větší druhy se
rozmnožují až od věku 15-30 let, mají malý počet vajec resp. mláďat s pomalým vývojem (vejcorodí okolo 6 měsíců,
živorodí 2 měsíce až 2 roky). Jsou to tedy K-stratégové, jejichž populace jsou velmi zranitelné při nepřiměřeném lovu.
Teprve v poslední době se příčnoústí začínají úspěšně chovat v mořských akváriích.
Mezi žraloky jsou druhy velmi malé o velikosti kolem 20 cm, ale i druhy velké, z nichž největší je planktonofágní
žralok obrovský neboli velrybí (Rhincodon typus) dorůstající až 18 m. Některé druhy se sdružují do početných hejn,
např. kladivouni (Sphyrna spp.) s očima na konci ramen bizarní hlavy ve tvaru T. Nejhojnějším evropským žralokem je
máčka skvrnitá (Scyliorhinus canicula) o délce do 70 cm. Některé druhy žraloků jsou ceněné pro svoje maso. Patří
mezi ně například žralok mako (Isurus oxyrinchus), ostroun obecný (Squalus acanthias), žralok modravý (Prionace
glauca), žralok nosatý (Lamna nasus) nebo hladkoun obecný (Mustelus mustelus). Maso žraloků může nabývat
amoniakální pach. Ze žraloků se využívá i kůže, v kosmetice a medicíně jaterní tuky (např. skvalen) a chrupavky.
Žraloci jsou loveni i pro ploutve, které jsou ve formě polévky drahou delikatesou východoasijské kuchyně. Při jejich
získávání jsou často pouze odseknuty ploutve a žraloci jsou házeni zpět do moře, kde pomalu hynou. Populace
některých druhů byly bezohledným lovem zdecimovány na pouhých 10 % původních stavů. Mnohé druhy, např. známý
žralok bílý, dříve zvaný také ž. lidožravý (Carcharodon carcharias) nebo planktonofágní žralok veliký (Cetorhinus
maximus) tak dnes patří mezi ohrožené. První druh měří až 7 m, loví zejména ploutvonožce v chladných vodách u jižní
Afriky, Austrálie a Kalifornie, ale vyskytuje se i ve Středozemním moři. Může ohrozit např. surfaře, není však
nejnebezpečnějším žralokem; k jeho nedobré pověsti přispěl známý velkofilm Čelisti. Vžité představy o útočnosti
žraloků jsou značně přehnané. Zatímco člověk uloví každoročně téměř 100 milionů žraloků, žraloci na celém světě za
rok usmrtí v průměru jen kolem 5 lidí. To je např. tisíckrát méně, než kolik lidí zemře na následky včelího bodnutí.
Z rejnoků patří k nejznámějším druhům parejnok elektrický (Torpedo marmorata), využívající k lovu kořisti a
k obraně rozměrné elektrické orgány. Trnucha obecná (Dasyatis pastinaca) používá k obraně trn s jedovou žlázou,
lokalizovaný na hřbetě u báze ocasu. Oba druhy žijí benticky i v evropských mořích. Pelagické planktonofágní manty
(Manta spp.) dosahují rozpětí přes 7 m a pohybují se máváním ploutevními lemy jako křídly. Řada druhů rejnoků má
ceněné maso, např. rejnok hladký (Raja batis), rejnok krátkoocasý (Raja brachyura) nebo siba deskozubá
(Myliobatis aquila).
Čelistnatci s kostní tkání (Osteognathostomata)
Původně vodní čelistnatci s výraznou přítomností kostní tkáně ve skeletu a endochondrální osifikací. Zahrnují
veškeré recentní obratlovce kromě paryb, tedy i čtvernožce.
Třída: paprskoploutví (Actinopterygii)
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Vědecký název je z řec. aktis = paprsek, pteryx = křídlo, ploutev. Tato třída obratlovců představuje dříve uváděnou
parafyletickou třídu ryby (Osteichthyes) bez svaloploutvých. Zahrnuje přes 27 tis. druhů, je tedy druhově nejbohatší
třídou strunatců a patří do ní více než polovina známých druhů obratlovců. U nás žije 60 druhů, z toho 12
introdukovaných. Paprskoploutví vznikli před téměř 400 miliony let v siluru. Počáteční diverzifikace kostnatých ryb
zřejmě proběhla ve sladkých vodách. Až v triasu, před 200 miliony let, došlo k návratu předků dnešních mořských ryb
do moře. I dnes se např. v povodí Amazonky vyskytuje více druhů ryb (na 3 tis.) než v celé severní polovině Atlantiku.
Ryby jsou poikilotermní obratlovci s neukončeným růstem; v dospělosti se však růst značně zpomaluje až
zastavuje. Tvar těla ryb je přizpůsobený životu ve vodním prostředí. Základním tvarem těla je tvar vřetenovitý. Můžeme
se však setkat i s tvarem hadovitým, laterálně nebo shora zploštělým nebo s bizarními tvary těla, např. u mořských
koníčků.
Kůže ryb nerohovatí a vyznačuje se množstvím epidermálních žláz produkujících sliz (mucus). Sliz zabezpečuje
hladkost a usnadňuje plavání. Mezi kožní žlázy patří i jedové žlázy v okolí trnů - tvrdých ploutevních paprsků. Mívají je
benticky žijící, málo pohyblivé ryby, např. ropušnice. Barvoměnu ryb v závislosti na barvě prostředí umožňují
chromatofory (pigmentové buňky) obsahující granula 4 typů pigmentů, nejčastěji melaninu (melanofory).
Po nervovém podráždění se granula buď dostředivě shluknou a kůže zesvětlí, nebo se odstředivě rozptýlí do výběžků
buněk a kůže ztmavne. Iridocyty obsahují silně světlolomné krystalky guaninu; ten se může ukládat i mimo buňky
a tvoří v kůži souvislou stříbřitou vrstvu (stratum argenteum). Obvyklé stříbřitě bílé zbarvení ryb vzniká úplným
odrazem světla od vrstvy melanoforů uložených pod iridocyty. Zbarvení mnohých ryb je ochranné - tmavý hřbet při
pohledu shora splývá s temným dnem a světlé břicho a boky jsou špatně viditelné při pohledu zdola proti hladině.
Ve škáře jsou šikmo dozadu zapuštěny kostěné šupiny (squamae). Na rozdíl od šupin plazů jsou tedy mezodermálního
původu. Z našich ryb nemá šupiny např. sumec a vranky, velmi drobné šupiny jsou u úhoře a lína. Ganoidní šupiny
jeseterů mají kosočtverečný tvar a lesklou vrstvu ganoinu. Naše ostatní ryby mají evolučně pokročilejší elastické
(leptoidní, elasmoidní) šupiny, které mohou být okrouhlé a hladké (cykloidní) nebo drsné s výběžky (ktenoidní)
(řec. ktenos = hřeben). Ty jsou typické např. pro okounovité ryby. Během růstu se vytváří koncentrické lamely, které se
podobně jako letokruhy stromů zahušťují v době sezónního nedostatku potravy (u nás zima), podle čehož lze určovat
stáří ryb. U některých druhů se v době tření na kůži vytváří tzv. třecí vyrážka, vznikající keratinizací (rohovatěním)
buněk pokožky.
Kostra je více či méně zkostnatělá, vyskytují se i dermální kosti, které se uplatňují při tvorbě lebky a pásma
prsních ploutví. Počet kostí lebky, zejména dermálních, je velmi vysoký a její stavba je značně komplikovaná. Jako
orgány pohybu slouží nepárové (liché) a párové (sudé) ploutve podepřené paprsky. Nepárové ploutve zahrnují ploutev
ocasní (pinna caudalis), jednu nebo více ploutví hřbetních (p. dorsalis) a řitních (p. analis). Párové ploutve jsou
prsní (pinnae pectorales) a břišní (pinnae ventrales). U některých skupin (lososovití, sumečkovití) se mezi hřbetní
a ocasní ploutví objevuje kožní lalůček, tzv. tuková ploutvička (pinna adiposa), která není vyztužena paprsky. Ocasní
ploutev je většinou homocerkní (vně souměrná, vnitřně nesouměrná - např. u kapra). Může být i difycerkní (vně
i vnitřně souměrná – např. u úhoře říčního) nebo heterocerkní (vně i vnitřně nesouměrná – např. u jeseterů). Chybí
pánevní pásmo. Páteř je tvořena amficélními (dvojdutými) obratli, na které se připojují žebra. Žebra jsou buď dolní
(nepravá) a obklopují tělní dutinu nebo pravá, která odpovídají žebrům ostatních obratlovců. Kromě pravých kostí se
u ryb můžeme setkat s tzv. kosticemi vzniklými osifikací mezisvalových sept (nezaměňovat s kosticemi kytovců).
Nejsou napojeny na axiální skelet a zvláště pokud jsou vidličnatě větvené, mohou komplikovat konzum masa některých
ryb (kapr, štika). Kosti ryb nemají kostní dřeň. Pohyb rybám umožňuje svalovina ploutví a také mohutný boční sval se
zachovanou myomerizací. Jednotlivé myomery mají tvar písmene w se špičkami mířícími k ocasu. Přeměnou svaloviny
vznikly u některých ryb elektrické orgány. Produkují buď výboje o nízkém napětí a slouží ke komunikaci a registraci
kořisti, nebo vytváří výboje o napětí až 500 V za účelem lovu a obrany (např. jihoamerický paúhoř elektrický).
Nervová soustava ryb se skládá z centrální nervové soustavy představované pětidílným mozkem a páteřní míchou
a periferní nervové soustavy tvořené deseti páry mozkových nervů a míšními nervy. Endokrinní soustava ryb je
podobná soustavě savčí, ale úloha některých žláz a hormonů není dosud objasněna. Funkčně nadřazenou žlázou
vytvářející spolu s hypotalamem celek pro neurohumorální regulaci organismu je hypofýza. Její hormony se v rybářství
využívají k stimulaci rozmnožování ryb (tzv. hypofyzace). Ryby nemají kompaktní nadledviny, ale suprarenální
(adrenální) a interrenální tkáň odpovídající dřeni a kůře nadledvin rozptýlenou ve formě malých tělísek v hlavové části
ledvin. Kalcitonin produkují ultimobranchiální tělíska. Urofýza představuje zduření míchy v oblasti báze ocasní
ploutve s neurosekrečními buňkami produkujícími hormony, jež zasahují do osmoregulace a reprodukce.
Čichové ústrojí tvoří párové nozdry (jamky), které se neotevírají do ústní dutiny. U kostnatých ryb je každá nozdra
přepažena vedví a ústí do čichových váčků, které nekončí slepě a voda jimi může proudit. Zvláštností rybího oka je
kulovitá čočka a způsob zaostřování přitahováním čočky k sítnici pomocí zvláštního svalu, tzv. Hallerova zvonku. Oči
nemají víčka a slzné žlázy. Statokinetické ústrojí je tvořeno párovým blanitým labyrintem se třemi polokruhovitými
chodbami a třemi váčky se sluchovými kaménky (statolity, otolity). Střední ucho a vnější ucho chybí. Některé ryby,
např. kaprovití, mají spojeno vnitřní ucho s plynovým měchýřem pomocí tří kůstek tzv. Weberova aparátu. Toto
ústrojí vzniklo přeměnou částí předních obratlů. Jeho funkcí je přenos zvukových vln, tedy zlepšení resp. umožnění
slyšení. Plynový měchýř pak zprostředkovává vnímání zvukových vln a změn hydrostatického tlaku. Ne všechny ryby
jsou "němé" - některé vydávají zvuky třením šupin nebo kostí, jiné vytlačováním vzduchu z plynového měchýře
(piskoř, kapr). Některé hejnové ryby komunikují nízkofrekvenčními zvuky, což se využívá při jejich lovu. Chuťové
receptory jsou u ryb umístěny v ústní dutině a okolí (např. vousech), u některých druhů i v kůži, někdy na celém
povrchu těla. Zvláštností smyslové soustavy ryb je postranní čára (linea lateralis) neboli proudový orgán přijímající
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z vodního prostředí informace o pohybu a vibracích vody ("dalekohmatný" smysl). Postranní čára probíhá po stranách
těla ryb, vytváří hlavové větve a má nejčastěji podobu uzavřeného kanálku, který komunikuje s prostředím malými
otvory a na jehož dně jsou uložena smyslová tělíska (neuromasty), jež inervuje nervus vagus.
Trávicí soustava začíná ústy. Na čelistech i v dutině ústní se může nacházet větší počet polyfiodontních zubů.
U některých druhů zuby chybějí. Jazyk je vyvinut slabě jako pouhý záhyb, není pohyblivý, postrádá svalovinu a není
homologický jazyku savců. Slinné žlázy chybějí. Hltan a jícen bývají krátké. Jako vychlípenina jícnu vzniká nepárový
plynový měchýř (vesica natatoria), který změnou hustoty těla reguluje nadnášení ve vodě (hydrostatická funkce).
Je uložen pod páteří a ledvinami, může být jednokomorový (lososovití) nebo dvoukomorový (kaprovití) a je naplněn
vzduchem, který je doplňován nebo resorbován pomocí kapilární sítě (rete mirabile). Obzvláště velké nároky jsou na
jeho funkci kladeny u hlubinných ryb. Může chybět (např. u tresek, vranek) nebo slouží i jako pomocný dýchací orgán
nebo k vydávání zvuků. Spojka mezi jícnem a plynovým měchýře (ductus pneumaticus) je u evolučně původnějších
ryb zachována po celý život. Tyto ryby se označují jako physostomi, kdežto ostatní ryby jako physoclisti. U některých
(např. kaprovitých) není anatomicky ani fyziologicky vytvořen žaludek a vlastní trávení probíhá ve střevě. Za žaludkem
se mohou vyskytovat slepé váčky, tzv. pylorické přívěsky (appendices pyloricae, caeca pylorica), které zvětšují plochu
střeva a jsou zásobárnou trávicích enzymů. Do střeva ústí vývody z pankreatu a jater. Ačkoli si obě žlázy zachovávají
funkční samostatnost, tkáň pankreatu je roztroušena v játrech, popř. i slezině, ovariích a střevu, a proto se někdy
používá označení hepatopankreas. Součástí žlučových cest bývá obvykle žlučník. Trávicí trubice končí obvykle
samostatným řitním otvorem. Kloaka je zachována jen výjimečně a u evolučně pokročilejších ryb se kloaka vyskytuje
jen během embryonálního vývoje.
Dýchacím orgánem paprskoploutvých jsou žábry (branchiae), které jsou zachovány po celý život. Mají formu
hřebínků opřených o žaberní oblouky. K dýchání slouží 4 páry žaberních oblouků, pátý žaberní oblouk je rudimentární
nebo naopak zbytnělý a nese tzv. požerákové zuby. Na ventrální straně žaberních oblouků jsou tzv. žaberní tyčinky,
které slouží jako filtrační orgán. Žábry jsou kryty skřelemi (operculum). Při dýchání ryby přijímají vodu ústy
a vypouštějí ji žaberními otvory. Jako přídavný dýchací orgán může u některých ryb sloužit plynový měchýř, ale také
prokrvená stěna trávicí trubice nebo ústní dutiny. U mnohých ryb je významné kožní dýchání. U některých druhů ryb
(např. bojovnice) žijících v tropických vodách se vyvíjí v nadžaberní dutině tzv. labyrint, speciální dýchací orgán
schopný resorpce vzdušného kyslíku. Srdce ryb, které přečerpává odkysličenou krev, je tvořeno žilným splavem (sinus
venosus), jednou srdeční předsíní (atrium), jednou srdeční komorou (ventriculus) a srdečním násadcem (conus
arteriosus), který je však u většiny kostnatých krátký a sotva zjistitelný. Dále navazuje tepenný násadec (truncus
arteriosus), jehož proximální část má u kostnatých nápadné zesílení a nazývá se bulbus arteriosus. Na něj navazuje
břišní aorta (aorta ventralis), ze které vycházejí žaberní tepny, jež přivádějí krev do žaber k okysličení. Okysličená krev
je ze žaber odváděna odvodnými tepnami a dále hřbetní aortou (aorta dorsalis) do těla. Ta vstupuje do hemálního kanálu
páteře a je označována jako ocasní tepna (arteria caudalis). Podél ní probíhá ocasní žíla (vena caudalis), která vede
odkysličenou krev směrem k srdci.
Ryby mají párové ledviny, které mají vzhled tmavočervených pruhů uložených pod páteří a zasahujících někdy až
do ocasního násadce. Ledvinou dospělých kostnatých ryb je obvykle opisthonefros. Přední (hlavová) část někdy plní
funkci hemopoetickou (parma) nebo endokrinní. U některých druhů může embryonální typ ledvin přetrvávat do
dospělosti. Nefrony se napojují na Wolffův vývod, který představuje primární močovod. Primární močovody obou
ledvin se spojují v jeden vývod a obvykle vyúsťují za řitním a pohlavním otvorem krátkou močovou trubicí. Močové
vývody tedy mohou vyúsťovat samostatně nebo spolu s pohlavními vývody společným sinus urogenitalis.
Ryby vyvinuly celou škálu reprodukčních strategií. Většina ryb se vyznačuje enormní nadprodukcí jiker, které
ponechává svému osudu (r-stratégové). U řady druhů však existuje rodičovská, především otcovská péče o potomstvo.
Samci koníčků odchovávají plůdek v břišním vaku, samci koljušek budují pro jikry hnízda, některé cichlidy ukrývají
jikry nebo plůdek v tlamě, jeden druh sumce dokonce v žaludku. Tyto druhy obvykle mívají nižší počty jiker. Fenotyp
pohlaví ryb závisí na řadě faktorů a plasticita vývoje gonád odlišuje vodní obratlovce od tetrapodů. Genetické určení
pohlaví je značně neustálené a zajišťují je oba základní typy - XX/XY a ZW/ZZ. Dokonce i různé populace téhož druhu
mohou používat obě alternativy. Paprskoploutví jsou obvykle gonochoristé, hermafroditismus se vyskytuje výjimečně.
Může být synchronní (současná aktivita varlat a vaječníků) nebo sukcesní (aktivují po sobě), a to proterandrický
(přeměna samců v samice) nebo proterogynní (inverze samic v samce). Zvrat pohlaví je podmíněn hormonálně, ale
i sociálními interakcemi, vlivy prostředí (teplota), a v poslední době kontaminací odpadních vod steroidy (humánní
antikoncepce). Samci mohou pak mít genotyp XX nebo YY, samice ZZ nebo WW. V poslední době se u ryb chovaných
v akvakulturách (líni a další kaprovití, lososi, jeseteři) využívají ke zvýšení produkce chromosomové manipulace, např.
navození polyploidie (zejména triploidie). K usnadnění chovu se využívá rovněž unifikace pohlaví, např. u cichlid.
V praktickém rybářství se pohlavně zralé samice označují jako jikernačky, pohlavně zralí samci jako mlíčňáci,
souhrnně jako generační ryby (sperma resp. varlata se nazývají mlíčí). Gonády jsou obvykle párové a jsou zavěšené
v horní části dutiny tělní podél vnějších okrajů ledvin a po stranách plynového měchýře. Většina rybích druhů je
oviparních a oplození je vnější. Vyskytuje se však i ovoviviparie (např. u mečovek) nebo viviparie, což je spojeno
s vnitřním oplozením a tzv. vaječníkovou (nikoli děložní) graviditou. V praktickém rybářství se ontogeneze ryb člení na
periody - embryonální, larvální, juvenilní, adultní, popř. senektivní. Zárodečný vývoj (embryonální perioda) pokračuje
i po vykulení plůdku (opuštění zárodečných obalů resp. vylíhnutí z jikry) během trávení živin ze žloutkového váčku
(stadium tzv. váčkového plůdku - eleutoembryo). Od zahájení příjmu a trávení vnější potravy po ukončení metamorfózy
v juvenilního jedince a rozplavání plůdku ("potěru") se hovoří o larvách; larvy srovnatelné s larvami jiných živočichů
však mají jen málokteré ryby (bichiři, úhoři). U některých ryb se vyskytuje gynogeneze (např. u karase stříbřitého).
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Vajíčka (jikry) jsou malá, zpravidla velmi početná (u tresek až 3 miliony) a bohatá na žloutek. U nás ke tření ryb
dochází obvykle jedenkrát ročně na tzv. trdlištích. Jedenkrát za život se třou druhy monocyklické (úhoř říční), vícekrát
za život (většina ryb) se třou druhy polycyklické. Naše ryby se vytírají většinou na jaře až začátkem léta (kapr, sumec,
štika), jen některé lososovité ryby (pstruh, síhové) a mník na podzim až v zimě. Ryby můžeme dělit podle nároků na
výtěrový substrát. Druhy litofilní vytírají jikry na kamenité nebo štěrkovité dno (např. ostroretka stěhovavá, jelec
tloušť), druhy fytofilní se vytírají na vodní nebo zatopené porosty (např. štika obecná, kapr obecný), druhy indiferentní
se vytírají na rostlinný substrát nebo na substrát náhradní (ponořené kameny, větve – např. ouklej obecná, plotice
obecná, cejn velký, okoun říční). Druhy pelagofilní se vytírají volně do vodního sloupce, jejich jikry mají tukovou
kapénku nebo bobtnají a vznášejí se ve vodě (např. ostrucha křivočará, amur bílý, tolstolobik bílý, různé druhy
mořských ryb). Druhy psamofilní se vytírají na písčitém dně tekoucích vod. Zvláštní skupinou jsou druhy ostrakofilní,
které kladou jikry do plášťové dutiny mlžů (hořavka duhová).
Podle toho, v jakém typu vod žijí, můžeme ryby rozdělit na mořské, sladkovodní, tažné (diadromní) - žijící
v obou typech vod a ryby brakických vod. Tahy (migrace) ryb jsou často spojeny s rozmnožováním (gamodromní
migrace). Anadromní (potamotokní) ryby táhnou ke tření z moře do sladkých vod (např. lososi), katadromní
(thalasotokní) druhy táhnou opačně (např. úhoř říční) (z řec. ana = vzhůru, kata = dolů, dromein = běžet, potamos =
řeka, thalasa = moře). Kromě toho existují migrace za potravou (mořské hejnové ryby jako sardinky, sledi, makrely,
tuňáci) a u sladkovodních ryb sezónní stěhování do dolních úseků řek za účelem přezimování. Reofilní druhy žijí
v tekoucích vodách, limnofilní ve vodách stojatých. Některé druhy žijí v blízkosti dna (bentické), jiné vyhledávají
prostor ve vodním sloupci (pelagické). Podle preference typu potravy můžeme ryby rozdělit na ryby dravé neboli
zoofágní (např. štika obecná), bentofágní, požírající potravu dna (lín obecný, parma obecná) a planktonofágní, živící
se planktonem. Ty můžeme dále rozdělit na zooplanktonofágní (např. síh peleď ) a fytoplaktonofágní (tostolobik
bílý). Makrofytofágní ryby se živí vyššími vodními rostlinami (amur), mikrofytofágní nárosty sinic a řas (ostroretka).
Některé ryby loví hmyz na hladině (ouklej, pstruh, lipan). S výživou souvisí postavení úst - u většiny ryb je koncové,
u bentofágů je obvykle spodní, u druhů sbírajících potravu z hladiny může být svrchní.
Z hlediska metabolismu dusíkatých látek jsou ryby stejně jako jiní primárně vodní živočichové amonotelní
organismy, tj. amoniak jako finální metabolit již nemusí být dále přeměňován, neboť je rozpustný a difunduje žábrami
do okolní vody. Zhruba 90 % druhů kostnatých ryb žije buď jen ve sladké, nebo jen ve slané vodě a hyne po přemístění
do jiného prostředí (stenohalinní druhy). Zbytek jsou euryhalinní druhy (řec. eurys = široký, stenos = úzký, hals = sůl),
které jsou diadromní nebo obývají estuáry (ústí řek) či jiné pobřežní přílivové zóny, kde během dne kolísá salinita vody.
Sladkovodní a mořské ryby čelí zcela opačným problémům, pokud jde o osmoregulaci. Sladkovodní ryby jsou tzv.
hyperosmotičtí regulátoři, mořské ryby naopak hypoosmotičtí regulátoři. Na osmoregulaci se podílejí hlavně ledviny
a specializované exkreční nebo absorpční buňky epitelu žaber (aktivní transport iontů solí). Sladkovodní ryby žijí
v silně hypotonickém prostředí a ztrácejí proto žábrami NaCl; současně tudy proniká do organismu nadbytek vody
(zbytek povrchu těla není permeabilní). Tyto ryby nepijí a přebytečná voda musí být odstraňována ledvinami, které též
reabsorbují NaCl a dokáží tvořit velmi zředěnou moč. Ionty NaCl jsou rovněž absorbovány žábrami. Tělní tekutiny
mořských ryb mají přibližně třetinovou koncentraci solí ve srovnání s mořskou vodou. Žijí tedy v hypertonickém
prostředí, a proto žábrami ztrácejí vodu a získávají nadbytek NaCl. Hrozí jim tedy dehydratace resp. hemokoncentrace.
Ztráty vody kompenzují pitím mořské vody, s níž ovšem získávají ještě více solí. Na vylučování přebytečných iontů se
zde kromě žaber a ledvin (tubulární sekrece) podílí i střevo (féces). Produkují velmi koncentrovanou moč, jejíž objem je
10-20x menší než u ryb sladkovodních.
Členění toků na 4 rybí pásma podle tzv. vůdčích druhů ryb je uvedeno v obecné kapitole o ekologii. Naše ryby
můžeme rozdělit na chladnomilné (lososovití) a teplomilné (většina kaprovitých); jejich teplotní tolerance je však
značně široká a přežití i odolnost závisí především na množství rozpuštěného kyslíku. S rostoucí teplotou prostředí
klesá množství kyslíku rozpuštěného ve vodě a roste jeho spotřeba v organismu. V zimě naše ryby upadají do strnulého
stavu s útlumem metabolismu; zdržují se v hlubší vodě u dna a prakticky se nepohybují. Podobně jako u dalších
poikilotermních organismů je u ryb teplota klíčovým faktorem prostředí a má vliv např. na jejich odolnost k nemocem.
Větší druhy našich ryb se dožívají věku až mnoha desítek let. Některé mořské ryby jsou schopny i značně dlouhého
klouzavého letu nad hladinou (letouni rodu Cypselurus až 400 m). Zajímavé jsou mezidruhové vztahy některých,
zejména mořských ryb - např. lodivodi (Naucrates) provázejí žraloky, štítonoši (Echeneis) se na ně dokonce přisávají,
klauni (Amphiprion) jsou známi soužitím se sasankami. Přes 40 druhů ryb jsou tzv. čističi, zajišťující "tělesnou
hygienu" větším rybám na tzv. čisticích stanicích.
Ryby jsou nedílnou součástí vodních ekosystémů. Mnohé druhy jsou důležitými indikátory stavu životního
prostředí. Pro člověka mají obrovský ekonomický význam. Ze všech volně žijících živočichů jsou ryby nejvíce
využívány k výživě lidstva (celosvětově 15 % potravin živočišného původu). Ročně se loví kolem 90 milionů tun
mořských ryb; sladkovodních ryb jen asi 6 milionů tun. Mořský rybolov je však zatížen nadměrným lovem ekonomicky
významných druhů, používáním metod s obrovským tzv. vedlejším úlovkem (zbytečná devastace a mrhání zdroji) a
nedostatečnou regulací. Je snaha objem rybolovu zvyšovat, přitom 30 % všech rybích populací je silně zdecimováno,
přes 40 % populací je loveno na samé horní hranici obnovitelnosti, používají se nelegální metody (např. plovoucí
tenatové sítě) a regulační kvóty jsou nedostatečné nebo se nedodržují. Průmyslový mořský rybolov tak dnes ohrožuje
nejen ryby, další živočichy a mořské ekosystémy, ale připravuje o obživu i tradiční rybářské komunity v chudých
zemích. Mořské ryby, které by se neměly konzumovat z důvodu ohrožení, nalezneme na www.fishonline.org. Řada
druhů ryb dnes figuruje v Červeném seznamu IUCN. Naše země má rybníkářskou tradici sahající do středověku
(olomoucký biskup Dubravius). Intenzivní umělý chov s téměř úplným dodáváním potravy založený na rybích líhních
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se označuje jako akvakultura. Ve světě se takto chová na 90 druhů ryb; výnosy jsou vyšší než v rybníkářství. Užitkové
ryby se chovají i v tzv. oteplených vodách (využití zdrojů odpadního tepla, např. elektráren). ČR je na předním místě v
chovu a vývozu okrasných druhů ryb resp. v akvaristice; v poslední době se rozvíjí i mořská akvária. Akvarijní rybky
jsou zřejmě nejčastěji chovanými živočichy v domácnostech. Předmětem chovu je na 5 tis. druhů akvarijních ryb. Vedle
akvaristů jsou významnou zájmovou skupinou sportovní rybáři (v ČR přes 300 tis. osob), kteří ryby nejen loví, ale
starají se i o zarybňování našich vod s využitím a odchovu v umělých líhních (bohužel zejména v minulosti často i
nepůvodními druhy). V zahraničí je rozšířen i sportovní mořský rybolov. Věda zkoumající ryby se nazývá ichtyologie.
Podtřída: chrupavčití (Chondrostei)
Název pochází z řec. chondros = chrupavka, osteon = kost. Reliktní skupina tvořená jediným recentním řádem.
Řád: jeseteři (Acipenseriformes)
Mají protáhlé vřetenovité tělo a hlavu protáhlou v rypec s typicky spodními ústy. Ganoidní, střechovitě tvarované
šupiny jsou jen na horním laloku heterocerkní ocasní ploutve. V lebce kostnatí jen některé části, osní kostra je
chrupavčitá. Struna hřbetní (chorda dorsalis) není seškrcena těly obratlů. Ve střevě je spirální řasa.
Čeleď: jeseterovití (Acipenseridae)
Jeseteři obývají holarktickou oblast, jsou většinou diadromní (žijí v moři a ke tření táhnou do řek) nebo výhradně
sladkovodní. Diadromní druhy dosahují větších velikostí a vyššího věku. Zástupci čeledi mají na těle 5 řad kostěných
štítků. Na spodní straně rypce mají před ústy 4 vousky. Mají vysunovatelnou čelist. Jeseteři patří mezi hospodářsky
nejcennější druhy ryb. Odedávna byli loveni pro maso a jikry (černý kaviár), zejména v Kaspickém moři (země
bývalého SSSR a Írán). Z tohoto důvodu byly některé druhy přivedeny na pokraj vyhubení a jsou kriticky ohrožené.
V současné době se různé druhy zavádějí do akvakulturních chovů (zejména v Itálii a Francii, ale i v ČR). S mladými
exempláři se můžeme setkat i jako s okrasnými bazénovými rybami. K největším rybám patří vyza velká (Huso huso).
Než byly její stavy zdecimovány lovem, dosahovala délky 10 m, hmotnosti až 3200 kg a dožívala se věku přes 100 let.
Dnes je ohroženým druhem, žije vzácně např. v Kaspickém a Černém moři a při tření kdysi vytahovala Dunajem až do
dolního toku Moravy. Z vyzy se připravuje nejkvalitnější kaviár černé barvy. Jeseter malý (Acipenser ruthenus) je
nejmenším jeseterem (velikost obvykle do 1 m) a žije trvale ve sladké vodě. Vyskytuje se i na Slovensku v Dunaji
a v posledních letech se znovu objevuje i na dolním toku Dyje a Moravy. Patří mezi hospodářsky významné ryby pro
svou vysokou kvalitu masa. V akvakulturách se můžeme setkat s křížencem jesetera malého a vyzy velké (tzv. bestěr),
který dobře roste a lze ho chovat trvale ve sladké vodě.

Podtřída: Neopterygii
Bazální reliktní řád velkých, štíhlé štiky připomínajících kostlínů (Lepisosteiformes) a monotypický řád kaprounů
(Amiiformes), oba ze sladkých, případně brakických vod Severní Ameriky, se někdy shrnují do parafyletické infratřídy
mnohokostní (Holostei). Všechny další řády monofyla Neopterygii náleží do následující infratřídy Teleostei.
Infratřída: kostnatí (Teleostei)
Monofyletická, velmi významná skupina, do níž patří většina recentních druhů ryb. Kostnatí mají značně nebo úplně
osifikovanou kostru. Jejich tělo je pokryto kostěnými destičkami, šupinami nebo je lysé. Šupiny neobsahují ganoin.
Ocasní ploutev není nikdy heterocerkní, obvykle je homocerkní. V ploutvích se objevují tvrdé a měkké paprsky.
Amficélní obratle mají vyvinuta těla a seškrcují chordu. Kromě velkých druhů sem patří i nejmenší známí obratlovci
(délka méně než 1 cm). Podtřída zahrnuje více než 40 řádů a přes 450 čeledí.
Řád: holobřiší (Anguilliformes)
Především mořské, méně často sladkovodní ryby. Tělo holobřichých je protáhlé, hadovité. Břišní ploutve mohou
chybět (odtud český název). Nepárové ploutve se spojují v souvislý ploutevní lem. V páteři bývá velký počet obratlů (až
260), který je proměnlivý i v rámci druhu. Krev mnoha druhů obsahuje ichtyotoxiny, které mohou poškodit erytrocyty
člověka. Jsou však termolabilní a tepelná úprava je ničí. Je popsáno více než 700 druhů rozdělených do mnoha čeledí.
Čeleď: úhořovití (Anguillidae)
Mají velmi kluzké hadovité tělo s difycerkní ocasní ploutví, chybějí jim břišní ploutve. Cykloidní šupiny jsou velmi
malé, vrostlé hluboko do kůže a nepřekrývají se. Zuby jsou drobné. Druhy této čeledě jsou diadromní. Úhoř říční
(Anguilla anguilla) žije i v ČR. U nás se vyskytují pouze samice. Ty dosahují délky až 150 cm a hmotnosti až 6 kg,
obvykle však jen 1–2 kg. Úhoři jsou aktivní zejména v noci, zdržují se u dna, do nějž se v zimě zahrabávají. Živí se
především zoobentosem, větší jedinci také menšími rybami. Při migraci jsou schopni překonat krátkou vzdálenost po
souši, za vhodných podmínek vydrží bez vody přes 20 h (kožní dýchání). Samice setrvávají ve sladkých vodách kolem
10 let a pak táhnou k výtěru do moře (katadromní migrace). Před jejím nástupem dochází k metamorfóze, která je
doprovázena změnou zbarvení (juvenilní "žlutí" úhoři se mění na "stříbřité"), zvětšením očí a zvýšením tukových
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rezerv. Samci se vyvíjejí z jedinců, kteří zůstali v brakické vodě. Jsou menší než samice, předvýtěrová metamorfóza
u nich probíhá o 1–3 roky dříve. Úhoři migrují přes celý Atlantský oceán do Sargasového moře (oblast Bermudského
trojúhelníku). Zde ve vzdálenosti asi 6 tis. km od evropských břehů a nad hlubinami přes 6 tis. m se úhoři vytírají
v hloubce do několika set m. Úhoř je monocyklický, generační ryby po výtěru hynou. Jikry jsou pelagické. Líhnou se
z nich průhledné, 5 mm dlouhé leptocefalní larvy tvaru vrbového listu. Ty jsou unášeny Golfským proudem
k evropským břehům a prodělávají metamorfózu v tzv. skleněné úhoříky. Ti pigmentují, mění se v tmavší tzv. monté,
jež migruje proti proudu řek, kde se z něj stávají samice. Dnes je tato migrace znemožněna jezy a přehradami, a proto
výskyt úhořů u nás je zcela závislý na vysazování monté dováženého z přímořských států. Transatlantická migrace larev
trvá až 3 roky, katadromní tah 1,5 roku. Úhoř je velmi ceněnou sportovní rybou; existují i jeho odchovny.
Řád: bezostní (Clupeiformes)
Především mořské ryby, často žijící v početných hejnech podnikajících migrace za potravou. Mají laterálně
zploštělé stříbřité tělo s cykloidními šupinami. V ploutvích jsou jen měkké paprsky (viz český název). Živí se hlavně
planktonem, který filtrují tyčinkami žaberního aparátu. Celosvětově nejvíce lovené ryby, především zástupci čeledi
sardelovití a sleďovití. V pěti čeledích je popsáno přes 360 druhů.
Čeleď: sardelovití (Engraulidae)
Většinou drobné rybky (délka okolo 15 cm) s prosvítajícím břichem. Horní čelist přesahuje mandibulu. Na náš trh se
dostávají hlavně ve formě ”oček” nebo sardelové pasty. Sardel peruánská (Engraulis ringens) z oblasti studeného
Humboldtova proudu při pobřeží Peru a Chile bývala nejlovenější rybou světa; využívá se na krmnou moučku
a hnojivo. Stavy kolísají v závislosti na fenoménu El Niño; v 70. letech zkolabovaly následkem nadměrného lovu.
Závisí na ní populace mořských ptáků na guanových ostrovech. Při východních březích Atlantiku se vyskytuje sardel
obecná (Engraulis encrasicolus), známá také pod staršími názvy anšovka nebo ančovička.
Čeleď: sleďovití (Clupeidae)
Především mořské, zřídka anadromní nebo sladkovodní druhy stříbřitého vzhledu. U některých druhů (placky) je na
břiše pilovitý ostrý kýl. Na bocích chybí postranní čára. Oči bývají zčásti nebo úplně zakryty kožní řasou (tzv. tuková
víčka). Jikry jsou pelagické nebo polopelagické (někdy klesají). Na severu Atlantského oceánu je hojně rozšířený sleď
obecný (Clupea harengus), dlouhý kolem 30 cm. Je jednou z nejvýznamnějších ryb mořského rybolovu. S vědeckým
druhovým názvem souvisí pojmenování v mnoha evropských jazycích (angl. herring) i český výraz herynek. Ve velkém
jsou loveni i šprot obecný (Sprattus sprattus) nebo sardinka obecná (Sardina pilchardus), kteří se na náš trh dostávají
hlavně v konzervách (olejovky).
Řád: máloostní (Cypriniformes)
Jeden z druhově nejpočetnějších řádů sladkovodních ryb holarktické a paleotropické oblasti. Mezi typické znaky
řádu patří Weberovo ústrojí a zachovaný ductus pneumaticus. Cykloidní šupiny mohou někdy chybět. Ploutve jsou
měkké, jen s několika paprsky tvrdými (viz český název). V 6 čeledích je popsáno přes 3 tis. druhů.
Čeleď: kaprovití (Cyprinidae)
Nejvíce diverzifikovaná čeleď řádu zahrnující přes 2400 druhů. Centrem rozšíření je orientální oblast. Ústa jsou
bezzubá, což je kompenzováno tzv. požerákovými zuby na 5. (posledním) žaberním oblouku (určovací znak). Mají
vysunovatelná ústa často vybavená 1–2 páry vousků. Mají mezisvalové kůstky. Není vyvinut žaludek ani pylorické
přívěsky. O jikry ani potomstvo nepečují. V období tření (zpravidla jaro) se zejména u samců objevuje třecí vyrážka.
Mnoho zástupců má velký hospodářský význam pro sladkovodní rybářství i akvaristiku. U nás jsou zastoupeni více než
30 druhy.
Nejvýznamnějším druhem v ČR je kapr obecný (Cyprinus carpio), i když není na většině našeho území druhem
původním. Pochází zřejmě z oblasti Eurasie mezi Černým mořem a Japonskem. Do povodí Dunaje pronikl až po konci
poslední doby ledové. Může dosáhnout hmotnosti přes 30 kg a délky přes 1 m, dožívá se i přes 40 let. Má dlouhou
hřbetní ploutev a po stranách úst 2 páry vousků. Divoká říční forma z Dunaje zasahující až do dolní Dyje (tzv. sazan) je
dnes kriticky ohrožena. Má nižší tělo, kdežto vyšlechtěné rybniční formy jsou nápadně hřbetnaté. Kromě šupinaté
formy jsou chovány i formy, u nichž je výskyt šupin na těle redukován (kapr řádkový, lysý, hladký). Kapr je všežravec
a bentofág. Plůdek se zprvu živí zooplanktonem. Kapr se u nás tře v květnu a červnu a je rybou fytofilní. Tření
v přirozených podmínkách probíhalo na zaplavených aluviálních loukách. Počet jiker je až 1,7 milionu. Kapři pohlavně
dospívají ve 2.–5. roce, samci a rybniční forma dříve než samice a divoká forma. Další údaje viz v kap. o domestikaci.
Dalším významným druhem kaprového rybníkářství je lín obecný (Tinca tinca). Je menší než kapr, v kůži má
zapuštěny velmi drobné šupiny, okolo úst má jen 1 pár vousků. Hřbet a boky jsou zelenavé, ploutve zaoblené.
V ČR se dále můžeme setkat s řadou druhů kaprovitých ryb, které sice nemají větší hospodářský význam, ale jsou
důležitou složkou naší ichtyofauny. Karas obecný (Carassius carassius) je vzhledem velmi podobný kaprovi, ale u úst
nemá vousky a bývá menší. V ČR je hodnocen jako zranitelný druh, neboť dnes mizí, mj. konkurenčním tlakem
následujícího druhu. Dunajem na naše území pronikl v 60. letech 20. století karas stříbřitý eurasijský (Carassius
gibelio, Carassius auratus gibelio). Je velmi podobný karasu obecnému. Na našem území, které je na hranicích areálu,
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se vyskytuje monosexuální populace triploidních samic, které se rozmnožují gynogeneticky. Spermie jiných druhů
kaprovitých ryb pouze aktivují embryonální vývoj, nevznikají kříženci, ale opět triploidní samice. V poslední době se
však v ČR objevují i samci, tj. zřejmě vzniká standardní bisexuální populace. Karas stříbřitý je nežádoucím
expanzivním druhem, potravním konkurentem kapra a snižuje jeho produkci v kaprových rybnících. Významnou rybou
parmového pásma je parma obecná (Barbus barbus). Dorůstá délky až přes 1 m. Má protáhlé tělo, zelenavé nebo
zlatavé boky, hřbetní ploutev je vysoká a krátká, u spodních úst jsou dva páry vousů. Jako bentofág se zdržuje u dna.
V gonádách a jikrách se v období rozmnožování vyskytuje termostabilní toxin cypridin, který může po pozření vyvolat
u člověka průjmové nemocnění, tzv. parmovou choleru. V parmovém pásmu se vyskytuje také menší ostroretka
stěhovavá (Chondrostoma nasus). Reofilní druh, má spodní ústa v podobě příčné rovné štěrbiny. Živí se řasovými
nárosty na kamenech, podniká gamodromní migrace až desítky km. Ploutve s výjimkou hřbetní jsou načervenalé. V ČR
je ohroženým druhem. Jí se podobá podoustev říční (Vimba vimba), která má méně červené ploutve, delší řitní ploutev
a výraznější rypec (viz slovenský název nosáľ). Jde o bento- a fytofágní, částečně tažný, zranitelný druh. Ve všech
typech tekoucích vod se vyskytuje jelec tloušť (Squalius cephalus), který je dominantním druhem většiny řek a snáší i
silné znečištění. Je střední velikosti, má velké temně lemované šupiny a řitní ploutev je zaoblená. Typickou rybou
dolního úseku řek a stojatých vod je cejn velký (Abramis brama), nejznámější z našich 4 druhů rodu. Má vysoké, ze
stran zploštělé tělo (viz slovenský název pleskáč) a dlouhou řitní ploutev. Ploutve jsou tmavé. Bolen dravý (Aspius
aspius) je naše jediná dravá kaprovitá ryba. Dorůstá délky téměř 1 m, má široce rozeklaná ústa. Obývá řeky, adaptoval
se dobře i na podmínky údolních nádrží. Běžnou menší rybou tekoucích i stojatých vod je plotice obecná (Rutilus
rutilus). Hřbetní ploutev začíná od kolmice vedené od bází břišních ploutví (odlišení od perlína - mnemotechnická
pomůcka "plotice - kolmice"). Většina ploutví je červeně zbarvená, oko je načervenalé. Podobný je perlín ostrobřichý
(Scardinius erythrophthalmus), který má rovněž červené ploutve (viz slovenský název červenica). Hřbetní ploutev
odstupuje až za bází břišních ploutví a má ostrý břišní kýl. Dalšími druhy drobných kaprovitých ryb v našich vodách
jsou např. hojná ouklej obecná (Alburnus alburnus) sbírající hmyz z hladiny (téměř horní postavení úst), bentický
hrouzek obecný (Gobio gobio) s jedním párem vousků u úst a řadou velkých tmavých skvrn, střevle potoční
(Phoxinus phoxinus) z převážně pstruhových vod s výrazně zbarvenými samci v době tření a ohrožená hořavka
duhová (Rhodeus sericeus) kladoucí jikry do plášťové dutiny mlžů. Samici se v době tření vytváří dlouhé kladélko.
K nám neúmyslně zavlečená střevlička východní (Pseudorasbora parva) představuje nežádoucí expanzivní prvek
konkurující plůdku jiných ryb. Nejasně vymezené pojmy "bílá ryba" nebo "bělice"obvykle označují menší druhy
stříbřitě zbarvených kaprovitých ryb (ouklej, plotice, perlín aj.); v rybníkářství se používá i pojem "plevelná ryba".
Mezi hospodářsky významné druhy v ČR patří také dva druhy herbivorních ryb původem z východní Asie,
introdukované v 60. letech 20. stol. do některých rybníků, údolních nádrží a řek. Tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys
molitrix) dosahuje hmotnosti 8 kg, má velmi drobné šupiny a nápadně nízce posazené oko. V dospělosti se živí
především fytoplanktonem. Amur bílý (Ctenopharyngodon idella) je větší, má velké, na zadním okraji temně lemované
šupiny. Připomíná poněkud tlouště. V dospělosti se živí vyššími vodními rostlinami. Oba druhy se ve své domovině
vytírají ve vodním sloupci a jikry se vznášejí v proudu veletoků; u nás se rozmnožují uměle. Využívají se i k omezení
nadměrného rozvoje vodní vegetace ("biomeliorátory").
Dánio pruhované (Danio rerio) s podélnými pruhy, dříve zvané zebřička, je nejen známou akvarijní rybou, ale také
významným biologickým modelem. Pochází z orientální oblasti.
Řád: sumci (Siluriformes)
Převážně sladkovodní ryby všech kontinentů často milující šero. Tělo mají holé nebo kryté kostěnými destičkami.
Mají Weberovo ústrojí a často také tukovou ploutvičku. Prsní ploutve jsou podepřeny trnem, někdy s jedovou žlázou.
Oči jsou obvykle malé a kolem úst bývají vousky. V 35 čeledích je popsáno přes 2800 druhů.
Čeleď: sumečkovití (Ictaluridae)
Ryby pocházející ze Severní Ameriky. Tělo je bez šupin, mají tukovou ploutvičku, kolem úst obvykle 4 páry
vousků. V 19. století k nám byl introdukován sumeček americký (Ictalurus nebulosus). Dosahuje délky kolem 30 cm.
Dnes přežívá hlavně v Labi.
Čeleď: sumcovití (Siluridae)
Sladkovodní ryby Eurasie. Mají protáhlé a lysé tělo. Na čelistech mají velký počet jemných zubů. Hřbetní ploutev je
malá, řitní velmi dlouhá, tuková ploutvička chybí. U nás žije hospodářsky významný sumec velký (Silurus glanis).
Dosahuje hmotnosti až přes 100 kg a délky přes 3 m. Je dlouhověký, dožívá se přes 50 let. U úst má 6 vousů. Jeden pár
dlouhých vousů je po stranách horní čelisti, na dolní čelisti jsou 2 páry kratších vousů. Má noční aktivitu, kromě
drobných ryb se živí také žábami, menšími savci a ptáky. Vysazuje se do kaprových rybníků i údolních nádrží. Vytírá
se na jaře, je fytofilní.
Čeleď: pangasovití (Pangasiidae)
Sumci ze sladkých vod orientální oblasti. Mají ze stran stlačené tělo a tvarem mohou vzdáleně připomínat žraloky
(viz angl. název shark catfishes = sumci žraločí). V poslední době se k nám dováží z Vietnamu maso pangase
spodnookého (Pangasianodon hypophthalmus). Synonymy tohoto názvu jsou pangas dolnooký (Pangasius
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hypophthalmus) a p. siamský (P. sutchi). Tento druh žije v Mekongu a některých dalších řekách Zadní Indie. Dnes je
vysazován mimo původní areál, chován v akvakulturách i akváriích. Dorůstá délky kolem 1 m a hmotnosti okolo 40 kg.
Tento i příbuzné druhy jsou předmětem sportovního rybolovu a naši rybáři za nimi cestují např. do Thajska.
Řád: lososi (Salmoniformes)
Druhově málo početný řád tvořený jedinou čeledí s velkým hospodářským významem.
Čeleď: lososovití (Salmonidae)
Sladkovodní a anadromní mořské ryby Holarktidy, někteří žijí v jezerech ledovcového původu. Mají tukovou
ploutvičku, vřetenovité tělo s drobnými šupinami. Za žaludkem se nachází pylorické přívěsky. Mají obvykle výrazný
pohlavní dimorfismus; zejména u tažných forem lososů dochází během tahu k výrazné změně zbarvení samců, tzv.
”svatební šat”.
Rod Salmo představuje atlantské lososy a pstruhy. Atlantské pobřeží Evropy a Severní Ameriky obývá losos
obecný (S. salar) dosahující hmotnosti až 40 kg a délky 1,5 m. V dospělosti žije v moři, ke tření táhne vždy do řek, ve
kterých se narodil (imprinting specifického chemismu vody dané řeky a její pozdější lokalizace čichovými a chuťovými
receptory). Tře se na podzim, je litofilní a po tření část populace, zejména samci, hyne. Ostatní se po výtěru vracejí do
moře. Za život se jedinec tře až pětkrát. Mladí lososi (strdlice) se vracejí do moře. U samců se v období tření hákovitě
zakřivuje spodní čelist. Losos místy vytváří jezerní, netažnou formu. Do výstavby jezů k nám řekami běžně pronikal, ve
středověku byl nejkonzumovanější rybou v Čechách. V poslední době je v našich řekách povodí Labe snaha o
revitalizaci tohoto druhu ryby. Kvalita masa je vysoce ceněna. V některých evropských zemích (Norsko aj.) je
intenzivně chován v mořských akvakulturách. Pstruh obecný (S. trutta) se vyskytuje ve třech formách (ekologických
morfách) – mořské (tažné), potoční a jezerní. Pstruh mořský nebo také pstruh obecný mořský (S. trutta trutta)
představuje původní formu nominotypické subspecie p. obecného. Morfologicky i způsobem života je velmi podobný
lososovi obecnému a v Evropě se s ním vyskytuje sympatricky. Je anadromní, u nás byl vždy vzácnější než losos a dnes
se v ČR nevyskytuje. Potoční forma (S. trutta m. fario) je ze všech nejmenší a je typická pro pstruhové pásmo našich
toků, zbarvení je proměnlivé s typickou přítomností červených skvrn lemovaných světlými dvorci podél postranní čáry.
Vytírá se na podzim, je litofilní. Je výrazně stanovištní rybou s teritoriálním chováním. Hlavní význam spočívá ve
sportovním rybolovu (muškaření). Přirozené populace jsou posilovány vysazováním násad. Pstruh obecný forma jezerní
neboli pstruh jezerní (S. trutta m. lacustris) se vyskytuje v jezerech, u nás jen vzácně v některých údolních nádržích.
Uvedené tři formy mohou přecházet jedna ve druhou v závislosti na ekologických podmínkách.
Rod Oncorhynchus představuje pacifické lososy a pstruhy; anadromní druhy táhnou až tisíce kilometrů do řek
západu Severní Ameriky a severovýchodu Asie. Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) byl k nám i do řady dalších
zemí všech kontinentů introdukován ze Severní Ameriky. Má husté černé tečkování, podél postranní čáry se táhne
duhově zbarvený pás. Z lososovitých ryb se nejlépe přizpůsobil intenzivnímu chovu. Vytírá se na jaře, ale jsou i
populace s podzimním výtěrem. Dříve byl mylně řazen do rodu Salmo jako S. gairdnerii. V obchodních řetězcích v ČR
je ze pstruhů nabízen právě tento druh. Z lososů se prodávají převážně některé z pacifických druhů s českými, ale
i vědeckými názvy převážně ruského původu. Z potravinářského hlediska jsou významní např. losos keta (O. keta),
losos kisuč (O. kisutch) nebo losos čavyča (O. tshawytscha). S výjimkou lososa masu (O. masou) se jedná výhradně o
monocyklické druhy, protože po prvním výtěru všechny generační ryby na trdlištích hromadně hynou (podmíněno
hormonálně). Typický je tvar horní čelisti, která se s blížícím výtěrem hákovitě zakřivuje (viz vědecký rodový název:
řec. onkos = hák, rhynchos = čenich ), získání pestrého zbarvení (losos nerka, O. nerka) nebo vznik "hrbu" (viz losos
gorbuša, O. gorbuscha). Tito lososi na tahu překonávají peřeje i nižší vodopády a jsou loveni medvědy na Aljašce a
Kamčatce. Zbytky lososů pak obohacují půdu o živiny. Jsou tak transportovány živiny a energie z oceánu do
ekosystému temperátních deštných lesů a tajgy. Tah pacifických lososů je jedním z nejvelkolepějších představení
přírody.
Siven americký (Salvelinus fontinalis) byl do našich vod introdukován ze Severní Ameriky. Na rozdíl od pstruha
nemá tmavé, ale jen světlé skvrny a na hřbetě je světlé mramorování. Typický je i bílý, černě lemovaný přední okraj
spodních ploutví. Vyžaduje chladnou vodu, snáší dobře kyselé pH, vytírá se na podzim. Mohou vznikat mezirodoví
kříženci s pstruhem obecným označovaní jako ”tygrovitá ryba”. Hlavatka obecná (Hucho hucho), resp. nominotypický
poddruh hlavatka obecná podunajská (Hucho hucho hucho), je naší největší lososovitou rybou, dorůstá do délky 180
cm a hmotnosti 60 kg. Od lososa obecného se liší mj. bronzovým zbarvením (losos je stříbřitý). Je endemitem povodí
Dunaje, ale byla vysazena i do jiných toků a přehrad. U nás se vyskytuje vzácně a je zařazena mezi ohrožené druhy ryb;
častější je v SR. Je dravá, žije zejména v podhorských tocích parmového a lipanového pásma. Tře se na jaře. Lipan
podhorní (Thymallus thymallus) má typickou velkou praporovitou, pestře zbarvenou hřbetní ploutev a šupiny
uspořádané do řad. Do našich vod (chladné rybníky a údolní nádrže) byly rovněž introdukovány dva druhy síhů z jezer,
řek a moří severní Evropy - síh severní, poddruh maréna (Coregonus lavaretus maraena) a síh peleď (C. peled).
Síhové mají tělo z boků silně zploštělé, stříbřité beze skvrn, větší šupiny v řadách, malá ústa. Chovají se jako doplňkové
ryby. Živí se převážně planktonem.
Řád: korušky (Osmeriformes)
Čeleď stříbrnicovití (Argentinidae) zahrnuje mořské ryby s výrazným stříbřitým vzhledem. Mají tukovou
ploutvičku, čímž připomínají lososovité ryby. V hlubších vodách při pobřežích severního Atlantiku se vyskytuje
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stříbrnice atlantská (Argentina silus). Dosahuje délky až 70 cm. Má nápadně velké oči. Do naší obchodní sítě někdy
přichází pod matoucím názvem ”holandský pstruh”. Pohlavně dospívá až ve věku kolem 10 let a plné velikosti dosahuje
ve 25 letech. Její populace se proto pomalu obnovují a jsou velmi citlivé k nadměrnému lovu, proto rozhodně nelze její
konzum doporučit.
Do čeledi koruškovití (Osmeridae) patří drobný huňáček severní (Mallotus villosus), který se hromadně vytírá při
březích severních moří až u čáry přílivu, kde mnohdy masově hyne na souši. Loví se v obrovských množstvích zejména
pro výrobu rybí moučky; v našich supermarketech se jako "kaviár" prodávají jeho jikry. Prodejci používají starší název
kapelín odvozený z angličtiny.
Řád: štiky (Esociformes)
Nepočetný řád sladkovodních ryb s protáhlým tělem. Vyskytují se holarkticky.
Čeleď: štikovití (Esocidae)
Zástupci této čeledi jsou dravci; mají nápadně protažené ozubené čelisti. Hřbetní a řitní ploutev jsou posunuty
kaudálně, ocasní ploutev je vykrojená. U nás žije štika obecná (Esox lucius), která dosahuje hmotnosti do 25 (65) kg,
délky do 120 (150) cm a dožívá se kolem 25 let. Má zeleně zbarvené tělo se světlými skvrnami. Štika je typickou
stanovištní dravou rybou. Rybami se začíná živit již od velikosti 5 cm, kdy se u ní projevuje také kanibalismus.
Je schopna tlumit rozvoj drobných, zejména kaprovitých ("plevelných") ryb, a proto se vysazuje do kaprových rybníků
i údolních nádrží. Je velmi ceněnou sportovní rybou. Vytírá se brzy na jaře a je fytofilní.
Řád: hrdloploutví (Gadiformes)
Na rozdíl od dosud uvedených řádů plynový měchýř není propojen s jícnem, povrch těla je kryt drobnými
cykloidními šupinami, břišní ploutve (pokud jsou vytvořeny) jsou posunuty před prsní (viz český název), ploutve
většinou bez tvrdých kostěných paprsků, ocasní ploutev difycerkní, na bradě je často přítomen nepárový vous, chybějí
mezisvalové kůstky, většinou mořské druhy. Hospodářsky mimořádně významná skupina ryb. Řád má 12 čeledí.
Čeleď: štikozubcovití (Merlucciidae)
Štíhlé protáhlé tělo s velkou tlamou, většinou dvě hřbetní ploutve, vous na bradě chybí, velká ústa s nápadnými
zuby, mořské ryby. Nejznámějším zástupcem je štikozubec obecný (Merluccius merluccius), který se u nás prodává
pod matoucím obchodním názvem mořská štika nebo hejk (z angl. hake). Jeho populace jsou dnes postiženy
nadměrným lovem.
Z příbuzné čeledi treskovníkovitých (Macruronidae) se v naší obchodní síti setkáme s treskovníkem
novozélandským (Macruronus novaezelandiae), a to pod obchodním názvem "hoki".
Čeleď: treskovití (Gadidae)
Mají obvykle 2-3 hřbetní ploutve a na bradě většinou nepárový vous. Jde o studenomilné druhy ryb s vysokou
plodností. Důležitou roli v životním cyklu tresek hrají tahy potravní a třecí. Jikry jsou pelagické. Patří hospodářsky
k nejvýznamnějším rybám, využívá se svalovina, játra bohatá na vitamíny A a D, kůže v galanterii a spolu s ploutvemi
a plynovým měchýřem pro výrobu klihu. Jedinou sladkovodní treskovitou rybou vyskytující se i u nás je mník
jednovousý (Lota lota), vzdáleně připomínající sumce. Má dvě hřbetní ploutve, nepárový vous, dorůstá délky přes 0,5
m. Vyskytuje se ve všech rybích pásmech a údolních nádržích, vyznačuje se noční aktivitou; u nás je chráněn. Mezi
hospodářsky nejvýznamnější mořské druhy patřila treska obecná (Gadus morhua). Její stavy však byly nadměrným
lovem zdecimovány, takže je vedena jako zranitelný druh a v supermarketech jsou ve formě filetů nabízeny jiné druhy
ze vzdálených lovišť, např. treska pestrá (Theragra chalcogramma), nesprávně označovaná jako "aljašská treska",
treska modravá (Micromesistius poutassou) nebo treska sajda (Pollachius pollachius).
Řád: ďasové (Lophiiformes)
Bizarní nevzhledné mořské ryby kryptického vzhledu s velkou, širokou a plochou hlavou, mohutnou tlamou, očima
nahoře a prsními ploutvemi adaptovanými k lezení po dně. První paprsek hřbetní ploutve je výrazně modifikován
v návnadu, kterou ďasové lákají jiné ryby, jež pak bleskově pohltí (viz druhový vědecký název - lat. piscator = rybář).
Bentické, často hlubinné ryby. U jedné z 16 čeledí žijí miniaturní, tzv. komplemetární samečci trvale přichyceni na těle
samice (mohou být i 500 tisíckrát menší než partnerka). Ďas mořský (Lophius piscatorius) žije při pobřežích Evropy,
měří až 1,5 m. Má velmi chutné maso a je proto intenzivně loven, takže jeho stavy klesají.
Řád: cípalové (Mugiliformes)
Žijí pelagicky v hejnech blízko břehů teplejších moří, též v brakických vodách a často migrují do ústí řek. Jsou
hospodářsky a sportovně významní. Mají protáhlé tělo obvykle s nápadným stříbřitým leskem, dvě hřbetní ploutve,
postranní čára chybí nebo je nezřetelná.
Do jediné čeledi cípalovitých (Mugilidae) patří např. cípal hlavatý (Mugil cephalus), který je největším cípalem (až
1 m). Typická je velká šupina u základny prsní ploutve. Je jednou z nejrozšířenějších ryb světa.
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Řád: gavúni (Atheriniformes)
Tvarově disparitní řád mořských, brakických i sladkovodních menších ryb. Některé ateriny (Atherina boyeri) jsou
nabízeny v supermarketech pod zcela zavádějícím názvem "ančovičky - grundle" (ančovičky jsou sardele, slovo
německého původu grundle znamená mřenky, hrouzky, sekavce nebo hlaváče).
Řád: halančíkovci (Cyprinodontiformes)
Obvykle drobné sladkovodní rybky z Asie, Afriky, Ameriky i jižní Evropy. Mnohé druhy jsou v oblibě u akvaristů.
Čeleď zahrnuje přes 1 tis. druhů.
Čeleď: živorodkovití (Poeciliidae)
Drobné sladkovodní živorodé nebo vejcoživorodé ryby původem z Neotropis a Afriky, oblíbené v akvaristice.
Samci bývají menší a pestřejší. U některých druhů mají nepárový kopulační orgán – gonopodium, tvořený modifikací
paprsků řitní ploutve (vnitřní oplození). U nás vůbec nejčastěji chovanou akvarijní rybkou je nenáročná živorodka
duhová (Poecilia reticulata), známá i jako ”paví očko” neboli gupka. Pochází z Neotropis, používá se rovněž jako
biologický experimentální objekt (testy toxicity).
Řád: ropušnice (Scorpaeniformes)
Bentické ryby, převážně mořské. Hlava a tělo jsou často trnité nebo pokryté kostěnými destičkami, prsní a ocasní
ploutve obvykle zaoblené. Patří k druhově nejpočetnějším řádům (1500 druhů).
Čeleď: ropušnicovití (Scorpaenidae)
Často nevzhledné dravé ryby, obývající převážně mořské pobřežní mělčiny. Mají velkou hlavu s širokou tlamou,
pokud jsou přítomny šupiny, jsou ktenoidní. Prsní ploutve jsou velké, vějířovité. Na trny hřbetní, řitní nebo břišních
ploutví se napojují jedové žlázy (fanerotoxičtí živočichové – bodnutí bývají bolestivá a těžko se hojí). Některé druhy,
např. perutýn ohnivý (Pterois volitans), mají dlouhé ostny a pestré aposematické zbarvení, jiné se na dně maskují
dokonale kryptickým vzhledem (např. nebezpečně jedovatí odranci). Některé druhy jsou potravinářsky významné,
např. okouník mořský (Sebastes marinus) nebo ropušnice obecná (Scorpaena scrofa).
Čeleď: vrankovití (Cottidae)
Mají vřetenovité tělo s širokou hlavou, většinou nemají šupiny, oči jsou obvykle velké, umístěné na vrchu hlavy.
Dospělí nemají plynový měchýř. Většinou mořské ryby, u nás se vyskytují pouze dva chráněné sladkovodní druhy.
Vranka obecná (Cottus gobio) měří do 10 cm, pohybuje se přískoky po dně, kde se ukrývá pod kameny a po soumraku
loví vodní členovce. Je bioindikátorem čistoty pstruhových vod.
Řád: ostnoploutví (Perciformes)
Mají většinou ktenoidní šupiny a trny v ploutvích. Břišní ploutve jsou často posunuty před nebo pod prsní ploutve.
Plynový měchýř není spojen s jícnem. Chybějí mezisvalové kůstky. Obývají hlavně mořské, ale i brakické i sladké
vody celého světa. Druhově nejrozmanitější, a tedy evolučně nejúspěšnější řád ryb i všech obratlovců a strunatců.
V tkáních mořských makrelovitých ryb může docházet ke vzniku vyššího množství biogenních aminů, neboť tyto ryby
obsahují ve svalovině velké množství histidinu snadno dosažitelného pro dekarboxylační mikroorganismy. Po jejich
požití může u lidí dojít k intoxikaci. Mají velký význam ve světovém mořském rybolovu i v akvaristice. Řád má 160
čeledí a 10 tis. druhů.
Čeleď: okounovití (Percidae)
Převážně sladkovodní ryby, na hřbetě mají dvě oddělené ploutve; přední je vyztužena trny, zadní ploutev má měkké
paprsky. Šupiny jsou ktenoidní, spolu se skřelemi jsou na pohmat drsné. Okoun říční (Perca fluviatilis) patří k našim
nejhojnějším rybám; má velmi chutné maso. Je drobný, i když výjimečně dorůstá až do 50 cm. Má poměrně vysoké
tělo, zelenavé zbarvení, na bocích má tmavé příčné pruhy a některé ploutve jsou červené. Candát obecný (Sander
lucioperca) dorůstá do délky přes 1 metr, má protáhlé vřetenovité tělo, vpředu na čelistech má dva zvětšené, tzv. psí
zuby (viz slovenský název zubáč), velké oči jsou přizpůsobené noční aktivitě, na bocích má více tmavých příčných
pruhů než okoun. Obývá cejnová a parmová pásma řek, údolní nádrže a je chován i v rybnících. Je poměrně náročný na
čistotu vody. Platí za naši nejchutnější rybu s minimem kostí, patří proto mezi hospodářsky nejvýznamnější druhy
doplňkových ryb v kaprovém rybníkářství; jako dravec je důležitým regulátorem vyváženosti rybích společenstev.
Během posledních desetiletí u něj došlo opakovaně ke změně rodového jména (dříve Lucioperca, Stizostedion).
Do čeledi zlakovitých (Coryphaenidae) patří zlak nachový (Coryphaena hippurus). Jde o pelagickou dravou rybu
teplých moří s pestrým zbarvením o délce až 2 m. Má význam i ve sportovním rybolovu. V poslední době se v ČR
prodává jako "delfínovitá ryba mahi-mahi" (tento taxonomický nesmysl vznikl z angl. názvu dolphinfish).
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Kranasovití (Carangidae) žijí v hejnech v mořích a brakických vodách, mají vysoké tělo, někdy s řadou
samostatných ploutviček za hřbetní a řitní ploutví. Hospodářsky významným druhem je např. kranas obecný
(Trachurus trachurus), označovaný někdy jako stavrida.
Čeleď mořanovití (Sparidae) zahrnuje mořské ryby, z nichž mnohé mají vysoce ceněné maso. U nás se prodává
např. mořan tmavý (Spondyliosoma cantharus) pod nesprávným názvem "pražma" (skutečné pražmy patří do
samostatné příbuzné čeledi Bramidae). Potravinářsky významnými rody jsou i růžicha (Pagellus) a pražman (Pagrus).
Čeleď parmicovití (Mullidae) zahrnuje malé mořské ryby, žijící při dně v pobřežní zóně. Mají 2 hřbetní ploutve
a na spodní čelisti pár dlouhých nápadných vousků. Patří sem chuťově vynikající konzumní ryby, vysoce ceněné už
starými Římany a i dnes patřící v Evropě k nejdražším rybám. Např. parmice nachová (Mullus barbatus).

Čeleď: vrubozubcovití (Cichlidae)
Jsou známější pod častěji používaným názvem cichlidy. Obývají sladké, případně polosladké vody Afriky,
Neotropis a jižní Asie. Mají jedinou hřbetní ploutev s mnoha trny. Cichlidy patří mezi nejoblíbenější akvarijní ryby
a používají se i k etologickým studiím. Některé druhy se chovají i v akvakulturách, např. tlamoun nilský (Oreochromis
niloticus) z Afriky, známější pod mezinárodně srozumitelným názvem tilapie. V tropech patří celosvětově k nejčastěji
chovaným sladkovodním užitkovým rybám, u nás se chová v oteplených vodách. Je všežravý, má velmi chutné maso
a používá se i jako experimentální model.
Čeleď: makrelovití (Scombridae)
Zejména mořské hejnové ryby s enormním hospodářským významem. Na hřbetě mají dvě zřetelně oddělené
ploutve, za zadní hřbetní a za řitní ploutví je ještě řada malých ploutviček. Tuňák obecný (Thunnus thynnus) dosahoval
kdysi délky až přes 4 m a hmotnosti 800 kg. Je endotermní rybou, která dokáže silně prokrvenou podkožní svalovinou
(protiproudový výměník tepla - rete mirabile) udržovat teplotu až o 10°C vyšší než je teplota okolní vody. Patří k
nejrychlejším rybám. Pohlavně dospívá až v 8 letech. Během tahu ve Středozemním moři byly tyto ryby už od dob
starověkých Féničanů loveny do systémů síťových pastí a poté doslova masakrovány. Dnes se tuňáci též chovají
a letecky transportují do Japonska, které je největším konzumentem (sushi aj.) a kde se prodávají na burzách za horentní
sumy. Stavy tuňáků obecných dnes zkolabovaly o 70-90 % následkem nadměrného lovu. Dnes jsou nejčastěji lovenými
tuňáky menší druhy jako tuňák pruhovaný (Katsuwonus pelamis) a tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares). Často
lovenou makrelou je makrela obecná (Scomber scombrus). Makrely jsou typicky hejnové ryby, maso obsahuje až přes
16 % tuku.
Do čeledi mečounovití (Xiphiidae) patří mečoun obecný (Xiphias gladius), pelagická kosmopolitní ryba dlouhá až
4 m. Prodlouženou horní čelist ("meč") používá k omračování kořisti (hejnové ryby). Je údajně nejrychlejší rybou (přes
110 km/h). Má velmi chutné maso, je ceněnou konzumní rybou a objektem sportovního rybolovu. Velké exempláře se
dnes již v důsledku nadměrného lovu neobjevují. Kromě něj se k nám dováží i maso podobného marlína modrého
(Makaira nigricans) z blízce příbuzné čeledi plachetníkovitých (Istiophoridae).
Řád: platýsi (Pleuronectiformes)
V dospělosti mají extrémně bočně, zdánlivě ovšem dorzoventrálně zploštělé tělo s očima na jedné straně hlavy,
druhá strana těla (přivrácená ke dnu) je nepigmentovaná. Tělo larvy je souměrné, podobné jiným rybám. Časem se
larvy pokládají na jeden bok, oko se odtud přesouvá na nyní horní stranu a vzniká typický asymetrický tvar. Dlouhá
hřbetní a řitní ploutev lemují celé tělo.. Žijí ve všech oceánech, zřídka některé druhy vplouvají do řek. Jedná se
o typické ryby dna, do nějž se mohou zahrabávat a měnit barvu podle podkladu. Mnoho druhů je hospodářsky
významných. Jednotlivé čeledi se mj. liší umístěním očí (levá nebo pravá strana těla).
Potravinářsky významným zástupcem kambalovitých (Bothidae) je např. kambala císařská (Arnoglossus
imperialis), příslušníkem pakambalovitých (Scophthalmidae) je pakambala velká (Psetta maxima), pokládaná za
jednu z nejcennějších ryb vůbec. Hospodářsky významným druhem čeledi jazykovitých (Soleidae) je např. jazyk
obecný (Solea vulgaris). Mezi mimořádně hospodářsky významné druhy čeledi platýsovitých (Pleuronectidae) patří
platýs velký (Platessa platessa). Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) přichází do distribuční sítě pod názvem
anglického původu "halibut". Má velmi chutné maso a může výjimečně měřit i více než 4 m a vážit až 350 kg. K nám
do Labe ještě koncem 19. stol. vytahoval platýs bradavičnatý (Platichthys flesus).
Řád: čtverzubci (Tetraodontiformes)
Mají drobné žaberní otvory, šupiny jsou často přeměněny v trny nebo destičky, Obývají především tropická
a subtropická moře. Vydávají zvuky pomocí zubů nebo chvěním plynového měchýře. Přední část trávicí trubice je
u mnoha druhů uzpůsobena k roztažení vodou nebo vzduchem.
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Příslušníci čeledi čtverzubcovitých (Tetraodontidae) patří mezi nejjedovatější mořské ryby. Působí závažné otravy
lidí tetrodotoxinem a jeho deriváty (neurotoxiny). Nejvíce toxinu je obsaženo ve vnitřních orgánech ryb. Jed produkují
bakterie rodu Vibrio a v těle ryb se jed hromadí. V Japonsku paradoxně platí tyto ryby za nejvyhledávanější kulinářské
pochoutky (tzv. fugu) - např. čtverzubec skvrnitý (Takifugu vermicularis). Je též významným modelem vývojové a
molekulární biologie.
Třída: svaloploutví (Sarcopterygii)
Název je z řec. sarkos = maso, pteryx = křídlo, ploutev. Tato parafyletická třída resp. její podskupina zahrnující
latimérie vystřídala několik českých i vědeckých názvů, což může být poněkud zavádějící (nozdratí, násadcoploutví,
lalokoploutví; Choanichthyes, Crossopterygii, Coelacanthimorpha). Svaloploutví spolu s paprskoploutvými dříve tvořili
parafyletickou třídu ryby (Pisces, Osteichthyes). Ještě v devonu byli svaloploutví druhově rozmanitější než
paprskoploutví. Z fylogenetického hlediska má zásadní význam vymřelá parafyletická skupina vějířoploutvých
(Rhipidistia); z primárně vodních zástupců do dnešní doby přežilo několik málo zástupců podtřídy lalokoploutvých
a dvojdyšných. Nejvíce diverzifikovanou evoluční linií svaloploutvých jsou dnes čtvernožci. Apomorfními znaky jsou
svalnaté párové končetiny s osní kostrou (původně ploutve s masitými násadci), a dále kosmoidní šupiny
kosočtverečného tvaru (kosmin je derivátem dentinu). Jen někteří (Rhipidistia a dvojdyšní) mají vnitřní nozdry choany (proto český název nozdratí). U skupiny Rhipidistia se zřejmě poprvé vyvinuly párové plicní vaky, od nichž
jsou odvozeny plíce čtvernožců a u paprskoploutvých plynový měchýř. Jde o výchlipky přední části trávicí trubice
vzniklé jako přídatné dýchací orgány u zástupců z periodicky vysychajících sladkých vod, a to k doplnění hlavního
dýchání žábrami. Vzduch byl vdechován ústy, nikoli pomocí choan. Výchozí skupinou čtvernožců jsou Rhipidistia
a jejich nejbližšími recentními příbuznými jsou dvojdyšní resp. bahníci (nikoli lalokoploutví resp. latimérie).
Podtřída: lalokoploutví (Actinistia)
Představitelem této reliktní skupiny je latimérie podivná (Latimeria chalumnae), jejíž první známý exemplář byl
uloven až v roce 1938. Latimérie podivná, často označovaná jako živá zkamenělina, je představitelem starobylé
skupiny, která se objevila již v prvohorách. Pro latimérii, která může dosáhnout délky až 180 cm, jsou typické mohutné
párové ploutve se zmasilou základnou a svalovinou i ve volné ploutvi, čímž se stavbou podobají končetinám
suchozemských obratlovců. Nemá choany a plicní vak je zarostlý tukovou tkání. Latimérie podivná se vyskytuje
v Indickém oceánu v blízkosti Komorských ostrovů (u Madagaskaru). Je zařazena v červeném seznamu IUCN.
Podtřída: dvojdyšní (Dipnoi)
Mají protáhlé tělo a kromě žaber mají vyvinuty plicní vaky, kterými dýchají vzdušný kyslík. Poprvé se zde objevuje
mízní soustava. Mají jeden z největších genomů v živočišné říši. Období sucha jsou některé druhy schopny přežít po
vyschnutí vody ve stavu letního spánku v dutině v zaschlém bahně (až 4 roky). Několik reliktních druhů žije v Africe,
Austrálii a Jižní Americe. Např. bahník australský (Neoceratodus forsteri).
Nadtřída: čtvernožci (Tetrapoda)
Třída: obojživelníci (Amphibia)
K nejvýznamnějším procesům ve fylogenezi obratlovců bezpochyby patří vznik obojživelníků. Obojživelníci se jako
první obratlovci do značné míry vymanili z vodního prostředí. Předpokládá se, že se tito první čtvernožci (Tetrapoda)
vyvinuli ze skupiny vějířoploutvých ryb (Rhipidistia) v devonu, asi před 360 miliony let. Vějířoploutví tvořili formy
podobné dnešním dvojdyšným a lalokoploutvým rybám. Definitivní pozice této „přechodné“ skupiny, nacházející se
evolučně mezi rybami a tetrapody není definitivně známá, předpokládá se však, že měla nejblíže k předchůdcům
současných dvojdyšných ryb. Za takového předka je dnes považována ryba Tiktaalik roseae, žijící před více než 370
miliony let. Při přechodu na souš nebylo klíčovým problémem ani tak dýchání, jako zvládnutí pohybu. Zároveň se
vyvíjela nová strategie získávání potravy, hospodaření s vodou, rozmnožování a smyslového vnímání. Mezi nejstarší
známé obojživelníky řadíme, stále ještě do značné míry přechodné formy, patřící do rodů Ichthyostega a Acanthostega.
Dobře prostudované ichtyostegy ze svrchního devonu Grónska, mají ještě řadu znaků společných se svaloploutvými
(Sarcopterygii), ale na druhou stranu vlastní již místo párových ploutví čtyři končetiny. Ichtyostegy zřejmě ještě žily
v mělkých vodách a živily se rybami, mohly však již vystupovat na souš. Od předků ichtyosteg vzešla evoluční linie,
která se záhy rozdělila na dva proudy, z nichž jeden směřoval k dnešním plazům a druhý vedl k obojživelníkům.
Z počátku druhohor, z raného triasu, pochází nejstarší nález fosilní „pražáby“ Triadobatrachus massinoti. Názory
na fylogenezi a systematiku obojživelníků jsou mimořádně nejednotné a neustále se mění. Recentní druhy obojživelníků
je možné konzervativně rozdělit do tří řádů, morfologicky zřetelně odlišných: červoři (Gymnophiona), ocasatí
(Caudata) a žáby (Anura).
Charakteristické znaky obojživelníků: Obojživelníci jsou vývojově prvními čtvernožci (Tetrapoda) tvořícími
přechod mezi vodními a suchozemskými obratlovci. Přední končetiny obojživelníků mají zpravidla čtyři, zadní pět
prstů. U surýnů a červorů došlo k druhotné redukci končetin. Tělesná teplota je proměnlivá a závislá na teplotě okolí.
Obojživelníci jsou ektotermní (poikilotermní, heterotermní). Jejich vajíčka jsou anamniotická. To znamená, že
nemají vnitřní zárodečné obaly ani pevné skořápky a jsou málo odolná proti vyschnutí. Vývoj vajíček proto probíhá ve
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vodě nebo ve velmi vlhkém prostředí. V ontogenezi je charakteristický nepřímý vývoj s převážně vodními larválními
stadii. Larva je ekologicky i morfologicky značně odlišná od dospělců. Její vývoj je zakončen metamorfózou
(u některých pokročilých skupin je vývoj přímý). Larvy dýchají žábrami, dospělci většinou plícemi, u obou se podstatně
uplatňuje kožní dýchání. Tělo je kryté holou kůží, jejíž povrchová vrstva jen slabě rohovatí, sekretem mnoha slizových
a jedových žláz je udržována vlhká. Dospělí obojživelníci se po metamorfóze většinou živí dravě.
Stavba těla: Kůže obojživelníků je permeabilní, mimořádně vaskularizovaná a na dotek vždy vlhká. Významně se
podílí na dýchání a příjmu vody. Chrání před poraněním, podílí se na termoregulaci, její pigmentace propůjčuje jedinci
ochranné zbarvení. Rohovinové šupiny nejsou vytvořeny. Pokožka je hladká a tenká, rohovinová vrstva je velmi slabá,
krevní kapiláry jsou početné a vystupují blízko k povrchu. Vnější vrstva pokožky bývá v pravidelných intervalech
svlékána (vcelku nebo po částech) a často bývá následně pozřena. Obojživelníci nemají pravé drápy, ale analogické
struktury u některých druhů umožňují hrabání nebo přidržování (např. drápatky). U samců některých druhů žab se
vytváří zvláštní epidermální útvary, tzv. pářící mozoly, usnadňující uchopení samice. Epidermálními útvary jsou také
krouhací zuby pulců. Škára je bohatě vaskularizovaná bez dermálních šupin. V kůži hlavy některých žab může docházet
k dermální osifikaci a vzniku kostěných „výztuží“ - osteodermů. Kůže obojživelníků také obsahuje velké množství žláz.
Alveolární žlázy epidermálního původu jsou ve škáře. Jejich vodnatý až viskózní hlen chrání kůži před vysycháním
v suchu a před macerací ve vodě. Může být toxický. Usnadňuje kožní dýchání, termoregulaci a chrání před predátory.
Jedovatý sekret má často navíc antibakteriální a antimykotické účinky a chrání kůži před infekcí. Granulární žlázy
bývají koncentrovány do určitých okrsků (např. parotidy u ropuch a mloků nebo řady hřbetních žláz u mloků)
a produkují mlékovitý, silně toxický sekret. Modifikované hlenové žlázy zlepšují přilnavost adhezívních plošek na
prstech rosniček nebo přilnavost samčích pářících mozolů.
Další funkcí kůže je ochrana před zářením, podíl na termoregulaci a mimikry – funkce související se zbarvením.
Na zbarvení se rozhodující měrou podílejí specializované buňky, melanofory, v menší míře též difúzní pigment
hlubších tkání. Mnoho druhů obojživelníků je schopno fyziologické barvoměny řízené neurohumorálně. Změna barvy je
proto o něco pomalejší než barvoměna řízená nervově (např. u ryb).
Kostra: Lebka je bikondylní, široká, dorzoventrálně zploštělá. Části původního chondrokrania jsou neosifikované,
do značné míry redukované. Velká část povrchu hlavy proto nemá kostěný kryt. Osou kostry je pochopitelně páteř,
obratle jsou různě diferencované. Při srovnání s rybami je zde patrná tendence k potlačení chordy (struny hřbetní)
a uzavření těl obratlů. Postsakrální obratle srůstají u žab v tyčinkovitou kůstku – urostyl. Hrudní koš není vytvořen.
Žebra jsou v různém stupni redukována – nejvyvinutější jsou u červorů, chybí u většiny žab. Poprvé se vytváří také
sternum sloužící pro úpon svalů (není u červorů). U některých ocasatých mohou pronikat špičky žeber na bocích kůží
ven, což může sloužit jako obrana před predátory. Tento rys je znám například u oblíbeného terarijního chovance,
žebrovníka Waltlova (Pleurodeles waltl), až 30 cm dlouhého vodního mloka z Pyrenejského poloostrova
a severozápadní Afriky.
Svaly: U jednotlivých skupin rozmanitě uspořádány. U vodních ocasatých se stavbou a segmentací podobají rybám.
U pozemních forem a u žab je svalstvo více rozlišeno a původní segmentace je skrytější. Zejména svaly končetin
a jejich pletenců jsou u různých skupin různě rozvinuté v závislosti na způsobu pohybu.
Nervová soustava: CNS se jen málo odlišuje od ryb. Dominantním řídícím centrem je střecha středního mozku –
tectum. U obojživelníků se poprvé formuje v dorzální části koncového mozku, jako vyšší asociační centrum,
archipallium. Hlavových nervů je, stejně jako u ryb, deset párů. Schopnost učení je u obojživelníků velmi nízká a je
nahrazena pestrou škálou instinktivního chování.
Smyslová ústrojí: Třemi hlavními smysly jsou zrak, sluch a čich. Zrak má význam zejména u suchozemských
forem. Nápadné velké oči jsou natočeny dopředu a umožňují binokulární vidění. U obojživelníků se poprvé vytvářejí
struktury zajišťující očišťování a vlhčení očí – oční víčka, oční žlázy a slzný kanálek. Horní víčko je silné, nepohyblivé,
dolní víčko je pohyblivé. U výhradně vodních obojživelníků jsou víčka redukována nebo úplně chybí (vodní ocasatí surýni, z žab např. pipy). Při zakrytí oka se kromě pohybu víček uplatňuje též retrakce očního bulbu. Mrkáním si
obojživelníci mohou pomáhat i při polykání – bulby tlačí potravu do jícnu (musculus retractor bulbi). Čočka je tvrdá,
neschopná měnit tvar. Akomodace je dosahováno vysunováním čočky. Schopnost rozlišovat barvy se vyskytuje
v různé míře. Oči jsou obvykle větší u stromových a zemních forem než u podzemních a vodních. Oči žab jsou
vyvinuty lépe než u ocasatých obojživelníků. Červoři mají redukované oči přerostlé průhlednou kůží. U mnoha
obojživelníků má fotorecepční schopnost též kůže (např. axolotl mexický).
U larev a mnoha vodních obojživelníků je zachován proudový orgán, který při metamorfóze pozemních forem
mizí. Uplatňuje se při udržování rovnováhy a postoje, vnímá vlnění ve vodním prostředí.
Sluch je velmi významný smysl, zvlášť důležitý u nočních forem. Nejdokonaleji je vyvinut u žab. U červorů je
sluchové vnímání omezeno. Sluchový orgán tvoří vnitřní a střední ucho. U ocasatých je střední ucho redukováno
a chybí bubínek. Žáby mohou do značné míry kontrolovat a regulovat příjem zvuku, což zřejmě chrání jejich sluch před
vlastním hlasitým skřehotáním. Dále mají žáby schopnost směrového slyšení. Vibrace z bubínku na vnitřní ucho
přenáší jedna sluchová kůstka – columella. Vnější ucho chybí a ušní bubínek je tak na povrchu hlavy.
Také chemorecepční orgány jsou dobře vytvořeny. V epidermis jsou roztroušeny chemoreceptory ve formě
volných zakončení míšních a mozkových nervů. To má význam zejména při pobytu ve vodě. Chuťové receptory se
koncentrují pouze v epitelu ústní dutiny. Čichové ústrojí je soustředěno v nosní dutině, komunikující s vnějším
prostředím nozdrami. Čichový epitel je funkční i ve vodě. U vodních druhů však není pokryt hlenem, ale přichází do
kontaktu přímo s vodou.

116

U obojživelníků se poprvé vytváří též přídatné čichové ústrojí – vomeronazální čili Jacobsonův orgán. Jeho úlohou
je u obojživelníků analýza (očichání) objektu drženého v čelistech. Tento orgán je uložen v nosní dutině a chybí
u některých čistě vodních forem, jakými jsou například macaráti (rody Proteus a Necturus).
V kůži jsou vedle chemoreceptorů též receptory chladu, tepla a receptory mechanických stimulů.
Oběhový aparát: Vzhledem k odlišnému způsobu života larev a dospělců je oběhový aparát značně proměnlivý
a prodělává značné ontogenetické změny. U larev prochází srdcem, stejně jako u ryb, pouze odkysličená krev, která je
pumpována k žábrám. Během metamorfózy začíná do srdce přicházet i krev okysličená, a aby nedocházelo k jejímu
míchání s neokysličenou krví, vytváří se, u obojživelníků poprvé, v předsíni přepážka. Nejdokonaleji je předsíň
rozdělena u žab. U druhů s malým podílem plicního dýchání je přepážka mezi předsíněmi nekompletní. Srdce
obojživelníků má stále pouze jednu komoru. K většímu směšování okysličené a neokysličené krve ale nedochází díky
úpravě a umístění vstupů a výstupů v komoře.
Dýchací aparát je přizpůsoben střídání pobytu ve vodě a na vzduchu. Specializovanými orgány jsou žábry a plíce.
Žábry larev žab jsou vnitřní, překryté pojivovou řasou, s okolím komunikují pouze otvůrky. Tyto žábry jsou během
metamorfózy resorbovány, žaberní štěrbiny se uzavírají a dýchací funkci přebírají plíce. U ocasatých se vyvíjejí
zpravidla velké vnější keříčkovité žábry, které u většiny během metamorfózy také mizí. U některých trvale vodních
forem mohou být zachovány i v dospělosti společně s plícemi (surýni, macaráti). Plíce jsou párové, prokrvené, blanité
vaky, s malým vnitřním povrchem, v porovnání s pokročilejšími obratlovci nedokonalé. Proto u obojživelníků hraje
podstatnou roli kožní dýchání, popřípadě dýchání sliznicí dutiny ústní a hltanu. U mločíkovitých (Plethodontidae)
chybí v dospělosti plíce zcela, některé žáby, například vodnice posvátná (Telmatobius culeus) z jezera Titicaca, mají
výrazně rozšířené kožní lemy a kožní dýchání tak prakticky zcela nahrazuje plicní ventilaci. Takovéto akvatické žáby se
pak prakticky nemusí vynořovat z vody. U červorů je levá plíce redukována, alveolární strukturu má jen pravá plíce.
Hlasový orgán žab je tvořen hlasivkovými blanami, které se rozechvívají proháněním vzduchu mezi plícemi a ústní
dutinou. Samci mnoha druhů mají navíc rezonanční vaky (měchýřky) na hrdle nebo po stranách hlavy, propojené
s dutinou ústní, vychlípitelné. Způsob vokalizace, kmitočet, trvání, modulace atd. jsou druhově specifické a lze je využít
v taxonomii. Vokalizace je velmi významná při vymezování teritoria, komunikaci s potenciálním sexuálním partnerem,
svolávání příslušníků téhož druhu apod. Různé způsoby vokalizace navíc vytvářejí jednu z možných mezidruhových
bariér, a tím zabraňují „nežádoucí“ hybridizaci.
Trávicí soustava začíná ústní dutinou, přizpůsobenou druhu přijímané potravy. Jazyk je u vodních forem méně
funkčně významný a proto též méně vyvinutý. U suchozemských forem bývá pohyblivější, ohebnější a vychlípitelný,
uzpůsobený na lov kořisti (např. u ropuch). Zuby obojživelníků jsou tzv. stopečkové (pedicelátní). Jsou tvořeny
korunkou, která nasedá na stopkovitý útvar (pedicel) srostlý s kostí. Korunky se průběžně vyměňují. Jícen je krátký,
žaludek je málo diferencovaný, střevo je členěno na tenké a tlusté. V tlustém střevě dochází zejména ke vstřebávání
vody. Larvy mají v porovnání s dospělci četné odlišnosti v uspořádání trávicí soustavy, zejména vzhledem k odlišné
skladbě potravy.
Močopohlavní soustava: Vylučovacím orgánem u larev jsou předledviny (pronefros), které ještě proximálně
komunikují s tělní dutinou (coelom). Moč je filtrována přes stěnu tělní dutiny – splanchnopleuru. V průběhu
metamorfózy pronefrické ledviny degenerují a jsou funkčně nahrazeny prvoledvinami (mezonefros), které jsou
vylučovacím orgánem dospělých obojživelníků. Kapilární síť je přímo ve výduti stěny tubulu – tak vzniká Bowmanův
váček obsahující glomerulus. Ledviny červorů si zachovávají segmentární (metamerní) uspořádání. U obojživelníků je
jinak patrná tendence k formování kompaktních ledvin. Močový měchýř je dobře vytvořen a ústí do kloaky. Je nejen
rezervoárem moči, ale zároveň funguje jako zásobník vody. Larvy obojživelníků, žijící ve sladké vodě, jsou amonotelní
– konečným odpadním produktem metabolismu dusíku je amoniak, vylučovaný společně s velkým množstvím vody.
Dospělí obojživelníci patří mezi ureotelní živočichy – hlavním produktem metabolismu dusíku je ve vodě rozpustná
močovina. Vzhledem k nižšímu přizpůsobení obojživelníků suchozemskému prostředí je moč hypotonická nebo
izotonická.
Gonády jsou párové. Hormonální rovnováha rozhodující o jejich diferenciaci je velmi jemná a vnější nebo vnitřní
vlivy mohou někdy vést ke zvratu pohlaví. U samců ropuch v dospělosti přetrvává v blízkosti funkčního varlete tzv.
Bidderův orgán, mající charakter rudimentárního vaječníku. Při odstranění varlat se tento orgán mění ve funkční
vaječník. Pohlaví se pak změní na samičí. Gonády podléhají v souvislosti s reprodukčním cyklem výrazným
velikostním změnám. Vajíčko uvolněné při ovulaci do peritoneální dutiny sestupuje vejcovodem (Müllerův vývod)
ústícím do kloaky.
V období rozmnožování produkují vejcovody rosolovitý sekret, tvořící obaly vajíček. U samců se spermie dostávají
do kloaky stejnou cestou jako moč, párovými Wolffovými vývody. U samic ocasatých je v kloace vytvořena
spermatéka, kde jsou uskladňovány spermie, neboť k vlastnímu oplození dochází často až dlouho po páření.
Na světě je známo přes 4 800 druhů obojživelníků. Vzhledem ke stále se měnící taxonomii a nomenklatuře se
v textu držíme tradičních vědeckých názvů a případné zájemce o recentní stav vědeckých jmen odkazujeme na
webovou stránku Amphibian Species of the World (http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/)
Řád: červoři (Gymnophiona)
Skupina tropických obojživelníků (přes 160 druhů) žijících ve vlhké půdě v blízkosti vodních těles a močálů,
několik druhů je akvatických. Tvar těla je válcovitý bez končetin, lebka je kompaktní.
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Řád: ocasatí (Caudata)
Převážně holarktická skupina obojživelníků obývajících mírné a subtropické oblasti, s výjimkou čeledi
mločíkovitých (Plethodontidae), která zasahuje i do tropů Střední a Jižní Ameriky. Tělo je obvykle protažené, válcovité,
s dlouhým ocasem a dvěma páry přibližně stejně stavěných kráčivých končetin, k délce těla relativně kratších,
u výrazně vodních druhů mohou být zakrnělé. Lebka je redukovaná, zčásti chrupavčitá. Střední ucho není vytvořeno.
Vyvinuta jsou krátká žebra. U většiny ocasatých je oplození vnitřní pomocí spermatoforu, kopulační orgán chybí.
Samci mají kloakální žlázy, které produkují sliz formující spermatofor. Samice sbírá spermatofor pomocí kloakálních
pysků a spermie uchovává ve spermatéce. Některé evolučně původnější (lze použít termín primitivnější) čeledi mají
oplození vnější – surýnovití, velemlokovití a pamlokovití. Obvyklá je vejcorodost, méně obvyklá je živorodost, vývin
vajíček je nepřímý, vzácněji přímý. Larvy mají vnější keříčkovité žábry, živí se dravě. Při metamorfóze se vytvářejí
nejprve přední končetiny a až potom končetiny zadní. Metamorfóza není vždy úplná, u některých druhů (např.
axolotlů, macarátů nebo surýnů) je známa neotenie (pohlavní dospělost larev).
Fylogeneze ocasatých není dosud definitivně vyřešena. Ocasatí bývají tradičně děleni na tři podřády, z nichž dva
(Sirenoidea, obsahující čeleď surýnovitých, a Cryptobranchoidea s čeleděmi velemlokovití a pamlokovití) jsou
považovány za původnější - mají více pleziomorfních znaků, třetí podřád (Salamandroidea), tvořený zbývajícími
čeleděmi, je považován za evolučně pokročilejší, tedy s větším počtem apomorfních znaků. Surýnovití nemají oční
víčka, zadní končetiny ani pánevní pletenec a žijí ve vodě v trvalé neotenii. V čistých vodách žijící velemloci jsou
největší současní obojživelníci – velemlok čínský (Andrias davidianus) dorůstá délky až 150 cm. Kyslík přijímají
velemloci převážně kůží a oplození je u nich vnější.
Čeleď: mlokovití (Salamandridae)
Typičtí mloci a čolci rozšíření v Evropě, severozápadní Africe, severní Americe, Číně a Japonsku, se čtyřmi dobře
vyvinutými končetinami. Čeleď se zhruba 55 druhy obsahuje formy suchozemské se silnějšími končetinami
a válcovitým tělem i druhy vodní, vytvářející kožní hřebeny. Dospělci nemají ani žábry ani žaberní štěrbiny a mají
pohyblivá oční víčka. Plíce jsou plně vyvinuté a funkční. Oplození je vnitřní. Mlokovití mají granulární, hrubší kůži
s množstvím žlázek produkujících jedovatý sekret. S těmito jedovatými sekrety souvisí také výstražné (aposematické)
kontrastní zbarvení mnoha druhů, přinejmenším na ventrální straně. Toto zbarvení může mít u některých forem sezónní
charakter související s rozmnožováním. Většina druhů klade vajíčka ve vodě a má volně žijící larvy, menšina klade na
souši terestrická vajíčka, výjimečně se vyskytuje živorodost. Některé akvatické druhy mají sklon k neotenii.
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) obývá listnaté a smíšené lesy západní a střední Evropy, v jižních
oblastech vystupuje do větších nadmořských výšek. Aktivní je za soumraku a v noci, popřípadě přijde-li po delším
suchu déšť. Jinak se přes den ukrývá. Páření probíhá na souši, samice přijímá samčí spermatofor a spermie může
uchovat ve spermatéce až 2,5 roku. Samice klade 20 – 80 plně vyvinutých larev do čistých malých toků. Některé
populace kladou plně vyvinuté malé mloky na souši. Loví slimáky, žížaly a další bezobratlé. Sekret kožních žlázek je
u mloka velmi jedovatý a mimo jiné chrání kůži proti plísňovým a bakteriálním infekcím. Příbuzný mlok černý
(S. atra) obývá horské biotopy do 3 000 metrů nad mořem v Alpách a na západě Balkánského poloostrova. Je živorodý,
v každém vejcovodu samice se vyvíjí po jedné larvě a vývoj může trvat i několik let. Larva zde zpočátku požírá
neoplozená vajíčka, později „oškrabuje“ epitel ze stěny dělohy.
Na území České republiky lze nalézt šest druhů čolků. Obvykle přezimují na souši (tzv. terestrická fáze), na jaře
vstupují do vody, kde zejména samcům narůstají na hřbetě a ocase kožní hřebeny, případně i kožní lemy okolo prstů na
zadních končetinách. Toto období nazýváme vodní fází. Čolek obecný (Triturus vulgaris) je nejběžnější. Na jaře
vstupuje do menších vodních těles, kde se rozmnožuje. Zajímavý je zásnubní tanec čolků, který slouží k navedení
samice ke spermatoforu. Samice lepí vajíčka jednotlivě na vodní rostliny. Po skončení rozmnožování opouštějí čolci
vodu a do podzimu žijí skrytě na souši. V suchozemské fázi čolci nemají kožní lemy ani pestré zbarvení.
Řád: žáby (Anura)
Vědecký název je z řec. an = bez, oura = ocas. Nejpočetnější a nejrozšířenější skupina obojživelníků, vyskytující se
na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Žáby obývají většinu akvatických i terestrických biotopů od nížin po
hory, některé druhy se adaptovaly i na život v aridních (suchých) oblastech. Nejsou schopny života ve vodě s vyšším
obsahem solí a mořská voda je rychle a bezpečně zabíjí. Největší druhové početnosti dosahují v tropických deštných
lesích. Jejich tělo je krátké, zavalitější, bez ocasu. Hlava je široká, plochá, s velkou tlamkou, ušní bubínek je obvykle
vyvinut. Zadní pár končetin přizpůsobený u většiny druhů ke skákání a plavání je zvětšený a výrazně mohutnější
a svalnatější než pár přední. Kompaktní tělo s krátkou páteří (5 – 9 presakrálních obratlů) a robustním pletencem
předních končetin jsou výborně přizpůsobeny k absorpci nárazu při doskoku. Žáby obvykle skáčou na vzdálenost 2 – 10
krát přesahující délku jejich těla, nejlepší skokani dokonce až na vzdálenost čtyřicetkrát převyšující jejich délku.
Naproti tomu některé druhy se pohybují pouze kráčivým způsobem.
Až na výjimky mají žáby vnější oplození. Samec při páření samici uchopuje pomocí předních končetin (vytváří tak
zvaný amplexus). Existuje několik typů amplexů podle místa, kde se samec na samici přichytí, například dorzální
amplexus axilární nebo inguinální – na hřbetě za předníma nohama, respektive před zadníma nohama, ventrální
amplexus inguinální – z břišní strany před zadníma nohama, popřípadě různé varianty od nich odvozené. U některých
druhů ovšem k amplexu nedochází vůbec. Nejčastěji se u žab setkáváme s nepřímým vývojem, kdy se z vajíček
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kladených do vody líhnou larvy (pulci), jindy jsou vajíčka snášena na souši, ale pulci se vyvíjí ve vodě, kam se
dostanou se záplavovou vlnou v období dešťů nebo spadnou z vegetace rostoucí nad hladinou, kam byla vajíčka
nakladena. U některých druhů je vývoj přímý, je známa i vejcoživorodost a živorodost. Mezi zajímavé druhy patří žába
ze severozápadu USA ocasatka americká (Ascaphus truei). Je jediným zástupcem starobylé čeledi ocasatkovitých
(Ascaphidae). Samečci tohoto druhu mají ocásku podobný pářící orgán vzniklý přeměnou protažené části kloaky.
Ten slouží k vnitřnímu oplození vajíček, u žab neobvyklému.
U mnoha druhů je rozvinuta široká škála péče o potomstvo (vajíčka, larvy či malé žabky). Mezi nejběžnější patří
příprava snáškového místa, hloubení malých tůněk, vyhrabávání spojovacích kanálků, přivádějících vodu ke snůšce
v době vysychání a podobně (obvykle samci). Častá je i spolupráce většího počtu jedinců téhož druhu. V dalších
případech dospělé žáby snůšku čistí a odstraňují neoplodněná a plesnivějící vajíčka. Některé druhy žab, například
z čeledi Dendrobatidae, kladou vajíčka do vody v paždí listů bromeliovitých, samice pak své snůšky pravidelně
obchází, kontroluje a krmí neoplodněnými vajíčky. Časté je také přenášení mláďat, ať už dočasné (např.
Dendrobatidae) nebo trvalé (např. Pipidae). U vakorosniček rodu Gastrotheca přenášejí samice oplodněná vajíčka ve
speciálním vaku na zádech, ze kterého vypouštějí až poměrně vyspělé larvy. Mezi nejbizarnější formy péče
o potomstvo patří chování tlamorodek rodu Rheobatrachus z Austrálie. Samička spolyká oplozená vajíčka nebo malé
pulce do žaludku, který v té době omezí svalové stahy a produkci kyseliny chlorovodíkové a trávících enzymů. Pulci
žijí pouze z vlastních žloutkových zásob, k metamorfóze dochází za 6-7 týdnů. Poté jsou mladé žabky postupně
vypuzovány do tlamky a ven.
Larvy žab mají na rozdíl od ocasatých žábry překryté, takže nejsou viditelné. Při metamorfóze se vytvářejí nejdříve
zadní končetiny a až potom končetiny přední. Pro žáby jsou typické různé hlasové projevy (vokalizace) a samci
mnoha druhů mají vytvořeny rezonanční měchýřky zesilující jejich hlas. Skřehotáním svolávají příslušníky svého
druhu, vábí samičky nebo si vyznačují teritorium.
V následující části jsou vybráni zástupci několika čeledí, kteří se buď vyskytují na území ČR nebo patří mezi
modelové či nebezpečné invazní druhy.
Čeleď: kuňkovití (Discoglossidae)
Středně velké žáby s plochým, okrouhlým a málo pohyblivým jazykem (viz název čeledi). Zornička oka je svislá až
trojúhelníkovitá. Amplexus kuněk je inguinální, vývoj nepřímý. V čeledi je asi 20 druhů.
Kuňka obecná (Bombina bombina) má hlavu bez ušních bubínků. Oči jsou malé, vystouplé, s trojúhelníkovitou
zorničkou. Tělo je ploché, s relativně krátkými končetinami. Kůže je silně bradavičnatá, vrcholky jednotlivých bradavic
jsou černé, keratinizované a hladké. Břicho je černé s mnoha červenými nebo oranžovými (až žlutými), navzájem
oddělenými skvrnami a s množstvím bílých teček. Obývá především menší, mělčí stojaté vody. V ČR obývá nížiny
obvykle do 300 m n. m. (bývá uváděno až 730 m). Aktivní je přes den, samci se však mohou ozývat i po setmění.
V nebezpečí někdy předvádí obranný reflex – žába se miskovitě prohne ve hřbetě a vystaví tak výstražné
(aposematické) zbarvení spodní strany těla. Velmi podobná tomuto druhu je druhá z našich kuněk, spíše
východoevropská kuňka žlutobřichá (B. variegata). Keratinizované vrcholky bradaviček jsou špičaté, na omak ostřejší
a žlutavé až oranžové skvrny na břiše se navzájem slévají. Kuňka žlutobřichá se u nás vyskytuje ve vyšších polohách,
kde nahrazuje kuňku obecnou. Na rozdíl od ní je více terestrická a její výskyt je spojen s lesními biotopy. Oba výše
zmíněné druhy kuněk se kříží a dávají plodné, i když méně životaschopné potomstvo. Hybridní zóna se táhne střední
Evropou a pochopitelně také Českou republikou.
Čeleď: blatnicovití (Pelobatidae)
Hrabavé žáby (cca 95 druhů) se zavalitým tělem, hladkou pokožkou s malými bradavicemi, krátkýma zadníma
nohama s ostrým patním hrbolem. Zornice oka je svisle štěrbinovitá, roztažitelná – aktivita je noční. Zadníma nohama
si vyhrabávají úkryt v půdě, popřípadě se ukrývají pod spadanou vegetací.
V ČR žije jediný zástupce - blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) – skrytě žijící evropský druh, s krátkými
končetinami a dlouhými prsty. Blatnice tráví den zahrabané v zemi (až 1 metr hluboko), aktivní jsou v noci, kdy
vylézají za potravou. Obývají biotopy s hlubokou, písčitou půdou v blízkosti větších řek, ale i v zemědělské krajině.
Vyhýbají se místům se slabou vrstvou půdy, těžkým půdám a lesním oblastem. Vajíčka kladou ve vodě ve formě
silnějších, až metr dlouhých provazců. Blatnice skvrnité mají největší pulce ze všech evropských žab – až 18 cm
dlouhé. V tísni žáby vypouštějí po česneku páchnoucí sekret.
Čeleď: pipovití (Pipidae)
Vysoce akvatické žáby s dorzoventrálně zploštělým tělem, hladkou kůží, mimořádně silnými svalnatými zadními
končetinami s plně vyvinutými plovacími blánami. Oči mají posazené na vrchu hlavy, oční víčka jsou zčásti nebo zcela
zakrnělá, ušní bubínek i jazyk chybějí. U dospělců je zachován proudový orgán. Výborně plavou, o to hůř se pohybují
na souši. Kladení vajíček ve vodě doprovázejí akrobatické zásnubní tance. Vývin vajíček bývá nepřímý až přímý. Asi
30 druhů obývá subsaharskou Afriku a tropickou Jižní Ameriku.
Známou pipovitou žábou je drápatka vodní (Xenopus laevis). Vyskytuje se v různých vodních biotopech
subsaharské Afriky, bez vyhraněných nároků. Reprodukční aktivita vzrůstá po silných deštích, které splavují do vody
množství živin. Larvy se z vajíček líhnou během několika dní. Ve vodě filtrují fytoplankton, využívají k tomu žaberní
aparát. Zřejmě i proto se pulci musí pravidelně nadechovat na hladině. Potrava dospělců je živočišná, přiměřeně velká
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a tvoří ji bezobratlí i drobní obratlovci. Typickým znakem drápatek jsou drápkovité útvary na třech vnitřních prstech
zadních končetin. Patří mezi modelové druhy využívané k experimentálním účelům.
Čeleď: ropuchovití (Bufonidae)
Kosmopolitně rozšířená čeleď (umělé introdukce na Filipínách, v Austrálii, karibské oblasti a Oceánii), obsahující
přes 380 druhů zemních žab s obvykle bachratým tělem. Dosahují délky od 2 cm u nejmenších po asi 24 cm
u největších forem. Dospělci jsou bezzubí. Hlava je široká s oblým čenichem, nohy jsou relativně krátké. Kůže je
zřetelně bradavičnatá, s množstvím kožních žláz, často s velmi toxickým kožním sekretem. Typické je nahromadění
žláznaté tkáně, tvořící velké příušní jedové žlázy (tzv. parotidy). Ropuchy jsou jediné žáby, u jejichž samců
v dospělosti přetrvává tzv. Bidderův orgán. U většiny druhů je obvyklé vnější oplození a nepřímý vývoj, kdy vajíčka
jsou kladena v dlouhých šňůrách do vody. Jsou však známy i druhy s přímým vývinem a druhy s vnitřním oplozením,
kdy samičky rodí pulce či živá mláďata.
Ropucha obecná (Bufo bufo) je nejběžnější z našich ropuch, velmi přizpůsobivá, schopná existence i v zemědělsky
využívané krajině, za podmínky zachování menších vodních nádrží, vhodných k jejímu rozmnožování. Mimo období
rozmnožování žije terestricky mimo vodu. Období rozmnožování trvá 1 – 2 týdny na jaře a ropuchy hromadně migrují
k vybraným vodním nádržím až několik kilometrů. Aktivní je v noci nebo za deštivého počasí i ve dne. Samice jsou
větší, dorůstají do 12 cm. Oči ropuch jsou oranžové s horizontálně eliptickou zornicí. Zbarvení dospělců je v různých
odstínech hnědé, pulci jsou černí. Potravou dospělých ropuch jsou převážně terestričtí bezobratlí. Ropucha obecná
obývá většinu Evropy, severozápadní Afriku a na východ její areál zasahuje až do Japonska a na Sachalin. Ropucha
zelená (B. viridis) je o něco menší než předešlý druh, obývá více otevřenou krajinu, včetně hospodářsky využívaných
ploch. Na jihu areálu osidluje i suché oblasti stepí a polopouští. Z našich obojživelníků nejlépe odolává suchu
a zasolení. Páření probíhá o něco později a může se protáhnout až do začátku léta. V západní polovině ČR se vyskytuje
třetí z našich ropuch – ropucha krátkonohá (B. calamita). Územím našeho státu probíhá jihovýchodní hranice jejího
areálu. Pro své poměrně krátké končetiny takřka neskáče, pohybuje se krátkým, rychlým pobíháním. Aktivní je v noci,
den tráví v ukrytu, který si v písčité půdě sama hrabe. Často osídluje nové, dosud nezarostlé vodní nádrže jako první
z obojživelníků.
Mezi zajímavé druhy patří ropucha obrovská (B. marinus), až 24 cm dlouhá žába ze Střední a Jižní Ameriky.
Vyznačuje se neobyčejně velkými příušními žlázami. Byla člověkem úmyslně vysazena v různých částech světa, aby
hubila škůdce. Mnohde se však natolik přemnožila (30 tisíc vajíček v jedné snůšce), že sama začala škodit, zejména na
původní žabí fauně. V současnosti patří mezi nejnebezpečnější invazní druhy!
Čeleď: rosničkovití (Hylidae)
Drobnější, často stromové a pestře zbarvené žáby. Jejich kůže je hladká a jemná. Na koncích prstů mají příchytné
terčíky kopírující mikroskopické nerovnosti podložky umožňující rosničkám šplhat ve vegetaci. Většina z asi 600 druhů
klade vajíčka do vody a má nepřímý vývoj. U některých se vyvinul složitý proces péče o potomstvo, například
přenášení pulců na těle, stavba rybníčků nebo odkládání vajíček do listových hnízd stočených do kornoutu a plnících se
dešťovou vodou. Čeleď je rozšířena kosmopolitně, s výjimkou Afriky (v nejsevernější části se rosničky vyskytují)
a Madagaskaru. Nejvíce druhů rosniček žije v Jižní Americe.
Náš jediný zástupce, rosnička zelená (Hyla arborea), je malá žabka s velkýma vystouplýma očima, horizontálně
oválnou zornicí a zřetelným kulatým ušním bubínkem. Její končetiny jsou relativně dlouhé s adhezívními terčíky na
koncích prstů. Zbarvení je svrchu jasně zelené, zespodu bělavé. Rosnička je schopna toto svrchní zbarvení změnit na
žlutozelenou, šedou nebo tmavě hnědou. Rosnička zelená obývá osluněná stanoviště v blízkosti vodních nádrží, přes
den je aktivní. Zdržuje se na bylinách, křovinách a nižších větvích listnatých stromů. Samci mají nejsilnější hlas
z našich žab. Po setmění svým hlasem lákají samičku k páření. Doba rozmnožování je prodloužená a v našich
podmínkách může trvat až do července. Vajíčka jsou kladena do vody a jedna snůška je rozdělena až do několika
desítek malých chomáčků.
Čeleď: skokanovití (Ranidae)
Morfologicky i ekologicky velmi rozrůzněná čeleď zahrnující jak malé druhy s délkou okolo 1,5 – 3 cm tak největší
v současnosti známou žijící žábu Conraua goliath dosahující délky těla až 30 cm. Většina z asi 730 druhů má dlouhé
zadní končetiny s plovacími blanami a štíhlé tělo přizpůsobené ke skákavému pohybu. Existují však též robustní až
zavalité druhy, či druhy stromové. Vývoj vajíček je zpravidla nepřímý, některé druhy však kladou vajíčka na vlhká
místa na souš a vývoj je přímý. Čeleď je rozšířena kosmopolitně, některé druhy zasahují i za severní polární kruh.
V ČR se vyskytují tři druhy patřící ekologicky mezi tzv. zemní (nebo taky „hnědé“) skokany a dva druhy a jeden
klepton skokanů tzv. vodních (nebo také „zelených“). Zemní skokani bývají zbarveni převážně dohněda, od špičky
nosu přes nozdry, oko, ušní bubínek, až ke koutku úst se táhne tmavá, tzv. temporální skvrna, Ta u vodních skokanů
obvykle chybí. Vodní skokani tráví celý rok v bezprostřední blízkosti vody nebo ve vodě, zemní skokani vyhledávají
vodní tělesa brzy na jaře v době rozmnožování, jinak žijí terestricky.
Mezi zemní skokany patří skokan hnědý (Rana temporaria) – jedna z nejrozšířenějších evropských žab, robustní,
dorůstající do 10 cm délky, s krátkou hlavou, kulatým čenichem a zřetelným kulatým ušním bubínkem. Oči mají
horizontálně oválnou zornici. Zbarvení hřbetu je v odstínech hnědé, břicho je bělavé, tmavě skvrnité. Tito skokani jsou
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nenároční na výběr stanoviště. Vodu vyhledávají pouze v době rozmnožování brzy na jaře (v nížinách u nás někdy již
v únoru), při migraci často překonávají i zbytky sněhových polí. Samice kladou všechna vajíčka v jednom až dvou
velkých shlucích v mělké vodě. Podobný způsob života mají i další dva druhy našich zemních skokanů – skokan
ostronosý (R. arvalis) a skokan štíhlý (R. dalmatina). Oba se na první pohled velmi podobají skokanu hnědému.
Zespodu jsou však krémově bílí zpravidla beze skvrn. Skokan štíhlý se vyznačuje dlouhými zadními končetinami
a velkým ušním bubínkem blízko oka. Obývá světlé opadavé lesy v nížinách a středních polohách. Je poměrně
teplomilný. Díky svým dlouhým zadním končetinám je schopen vysokých a dalekých skoků, údajně až 1 metr vysoko
a 2 až 3 metry do dálky. Skokan ostronosý je menší druh (6 – 8 cm) s charakteristickým ostrým zakončením čenichu
a relativně malým ušním bubínkem. Délka končetin je u něho velmi variabilní. Samci v době rozmnožování v průběhu
vodní fáze získávají krátkodobě jasně modré, šedomodré až modrofialové zbarvení způsobené podkožním
nahromaděním lymfy. Toto zbarvení přetrvává jen několik dní.
Do skupiny vodních skokanů řadíme z našich druhů skokana skřehotavého (R. ridibunda). Je to největší evropský
skokan dorůstající délky těla přes 12 cm. Je těsněji vázán na vodu, kde tráví většinu života. Zbarvení je převážně zelené,
spánková skvrna chybí. Vyskytuje se převážně v nižších polohách, ve stojatých nebo pomalu tekoucích vodách. Aktivní
je celý den, v létě nejvíce večer a časně zrána. Období rozmnožování je prodloužené. Samci se shromažďují na hladině
zarostlých vod a hlasitě skřehotají. Přitom se jim v koutku úst po stranách hlavy nadouvají rezonanční měchýřky.
Vzhledem ke své velikosti jsou schopni pozřít i menší obratlovce. Podobně žijí i zbývající dva z našich vodních
skokanů – skokan krátkonohý (R. lessonae) a skokan zelený (R. kl. esculenta). Skokan krátkonohý je nejmenší
a nejvíce terestrický. Poslední, skokan zelený, vznikl křížením skokana skřehotavého se skokanem krátkonohým,
nejčastěji se vyskytuje a společně rozmnožuje s některým z rodičovských druhů. Tento proces se nazývá
hybridogeneze. Skokan zelený proto bývá označován jako klepton, nikoli druh. Tyto tři formy lze od sebe odlišit podle
poměru délky metatarzálního hrbolu k délce prvního prstu. Největší hrbolek a tedy nejmenší index má více terestricky
žijící skokan krátkonohý, opak platí pro nejvíce akvatického skokana skřehotavého. Hodnoty pro skokany zelené leží
mezi oběmi krajnostmi. Pro nezkušeného pozorovatele jsou ale zmíněné tři taxony prakticky nerozlišitelné.
Za zmínku stojí ještě přinejmenším skokan volský (Rana catesbeiana), patřící k největším žábám světa (až 20 cm).
Přirozeně se vyskytuje v Severní Americe, byl však uměle vysazen na mnoha dalších místech. Důvodem jsou faremní
chovy a zájem gurmánů o žabí stehýnka. Samci jsou přísně teritoriální. Vysazení nebo z chovů uprchlí skokani volští se
mohou stát díky své velikosti a žravosti pohromou pro domácí druhy obojživelníků. Skokan volský je schopen požírat
i menší obratlovce (obojživelníky, hady, drobné savce a mláďata ptáků). Je to nebezpečný invazní druh!

AMNIOTA
Třída: plazi (Reptilia)
Vznik plazů měl klíčový význam ve fylogenezi vyšších obratlovců. Zatímco část obojživelníků žila v úplné
závislosti na vodním prostředí, tak jak je známe dnes, jiná skupina, známá jako Anthracosauria se z tohoto prostředí
začala vymaňovat. Předpokládá se, že se z antrakosaurních obojživelníků vyčlenila evoluční linie směřující k blanatým
(amniotům). K této změně došlo zřejmě ve svrchním karbonu, asi před 300 miliony let, vlivem vysychání močálů.
Tomuto procesu se část zde žijících tetrapodů (čtvernožců) přizpůsobila, vytvořila si kožní bariéru bránící vyschnutí
organismu a plodové obaly - amnion, chorion (seróza), allantois - chránící zárodek v průběhu embryonálního vývoje.
Plazi (společně s ptáky) a savci proto tvoří skupinu tzv. blanatých - Amniota. Díky tomuto přizpůsobení se jejich
rozmnožování stalo zcela nezávislým na vodním prostředí, což vedlo k následnému ovládnutí souše obratlovci. Velmi
záhy došlo k rozštěpení amniot na více evolučních linií, z nichž jedna směřovala ke vzniku savců (Synapsida, někdy
též Therapsida, tedy živočichové se savčí lebkou) a další dala vzniknout recentním plazům (Sauropsida, tedy mající
plazí typ lebky), mezi které z fylogenetického hlediska patří i ptáci. Na konci karbonu se tato plazí linie rozdělila na dvě
větve – Anapsida a Diapsida – lišící se od sebe mimo jiné opět stavbou lebky. Lebka anapsidní je bez spánkových
jam a jařmových oblouků, zatímco lebka diapsidní má dvě spánkové jámy a dva jařmové oblouky. Rozvoj spánkových
jam a jařmových oblouků přispěl k rozvoji žvýkacích svalů. K anapsidním plazům, považovaným z evolučního hlediska
za primitivní, bývaly z recentních skupin tradičně řazeny želvy. Tento pohled je dnes překonán a želvy jsou řazeny mezi
korunová (pokročilá) diapsida. V takovém případě by želví lebka získala anapsidní rysy zřejmě druhotně, ztrátou
diapsidních znaků. Ostatní recentně žijící plazi (Archosauria a Lepidosauria) patří a i v minulosti patřily mezi
Diapsida. Mezi archosaury patří z fylogenetického pohledu z žijících zástupců krokodýli a ptáci. Lepidosauři neboli
česky šupinovci se dělí na větev označovanou jako Rhynchocephalia (haterie) a Squamata (šupinatí). Mezi šupinaté
plazy patří tradičně hadi (Ophidia), ještěři (Sauria) a dvouplazi (Amphisbaenia). Na světě je známo přes 7 800
recentních druhů plazů.
Charakteristické znaky plazů:
Ektotermie (poikilotermie, heterotermie) - tělesná teplota plazů je na rozdíl od ptáků a savců proměnlivá a do
značné míry závislá na teplotě prostředí. Termoregulace je převážně behaviorální, klade požadavky na chování, které
danému jedinci umožní dosáhnout požadované tělesné teploty a na druhou stranu se vyhnout přehřátí. Například
v chladném období vystavují co největší plochu těla slunečním paprskům nebo se tisknou k vyhřátému zemskému
povrchu. V horkém období se naopak ukrývají ve stínu, některé pouštní druhy se zdvihnutím nad horký povrch
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vystavují chladnějšímu proudění vzduchu. To je třeba respektovat při terarijním chovu a vytvořit teplotní gradient tak,
aby si plazi mohli sami volit místo s optimální teplotou. Akvatické druhy střídají slunění na souši s pobytem ve vodě.
Ektotermie plazů také limituje jejich rozšíření. Nevyskytují se až na výjimky (např. zmije obecná, ještěrka živorodá)
v chladných polárních oblastech a vysoko v horách. Na druhou stranu jim to umožňuje přežít s menším množstvím
přijaté potravy, kterou nepřeměňují na metabolické teplo.
Tělo kryje s výjimkou některých vodních želv suchá pokožka s rohovinovými šupinami nebo štíty. Plazi mají čtyři
končetiny a ocas. U některých skupin sekundárně redukovány.
Oplození je vnitřní. Samci želv a krokodýlů mají nepárový, samci ostatních skupin párový kopulační orgán,
u haterií je jen rudimentární. U mnoha druhů je známý jev označovaný jako amfigonia retardata – sperma může být
u samic těchto druhů uchováváno v pohlavních cestách až několik let, než dojde k oplození. To je důležité u druhů
s nízkou populační hustotou. Na tento jev se nesmí zapomínat v zajetí, kdy například čerstvě zakoupená samice některé
živorodé zmije může svého majitele mile překvapit porodem desítek svých jedovatých potomků, na které neopatrný
majitel narazí čirou náhodou při čištění terária. Plazi mají amniotická vajíčka. Vaječné obaly (amnion, chorion
a allantois) chrání zárodek před vyschnutím. Vývoj vajíčka je přímý a probíhá mimo vodu. Plazi na rozdíl od ptáků
o vajíčka zpravidla nepečují. Na to se nesmí zapomínat při umělé inkubaci nebo přenášení vajíček, která nesmí být
otáčena. Zárodek by se mohl dostat pod žloutkový vak a odumřít. Plazi mají neukončený růst, rostou po celý život.
Dýchají plícemi. Kožní dýchání je výrazně omezeno. Pomocné dýchání prokrvenou sliznicí análních vaků či
faryngeálních klků v hltanu se vyskytuje pouze u některých vodních želv.
Tělesná stavba:
Kůže chrání před vyschnutím a poraněním, snižuje tepelnou vodivost, zajišťuje výstražné (aposematické) nebo
naopak krycí (kryptické) zbarvení. Nemá dýchací funkci, vnější vrstva silně rohovatí. Tato zrohovatělá vrstva epidermis
je odstraňována buď postupným odlupováním, např. u krokodýlů a želv nebo cyklickým svlékáním známým zejména u
hadů (ecdysis). Pod starou vrstvou se vytvoří vrstvička moku, dávající kůži kalný vzhled, dobře patrný zejména na oku
hadů. Svlékání staré pokožky začíná obvykle na hlavě odíráním o různé předměty. U hadů a beznohých ještěrů svlečená
vrstva pokožky (exuvie, svlečka) zůstává často vcelku, obrácená naruby nebo shrnutá v prstenec. U mláďat je svlékání
exuvie častější. Kromě některých želv s hladkou kůží je pro plazy charakteristické rozložení a tvar epidermálních štítků
(pholidosis), často druhově specifické. U šupinatých tvoří hlavové štítky, které se velikostí liší od šupin zbytku těla,
tzv. pileus. Například pileus našich užovkovitých hadů je složen pouze z větších hlavových štítků, zatímco u zmije
obecné je složen z jednoho velkého štítku mezi očima a většího počtu malých štítků – při posouzení je však třeba
uchopit hada do ruky, což podstatně limituje tuto rozlišovací metodu. Škára (dermis) často obsahuje kostěné útvary. Pro
želvy charakteristický krunýř vznikl splynutím dermálních kostí s některými kostmi skeletu. Značná je dermální
osifikace u krokodýlů. Charakteristická jsou pro ně tzv. břišní žebra (gastralia), v kůži mnoha ještěrů jsou kostěné
útvary (osteodermy). Kožní žlázy jsou slabě vyvinuty, nejvýznamnější jsou pachové žlázy uplatňující se při pohlavních
projevech. Za zbarvení kůže odpovídá systém specializovaných buněk – chromatoforů. Chromatofory některých druhů
jsou fyziologicky aktivní, schopné měnit odstín kůže. Chromatoforový systém je někdy kontrolován velmi dokonale
(chameleoni) buď hormonálně, nervově nebo současně nervově i hormonálně.
Kostra: Lebka je monokondylní (s jediným kloubním hrbolem), osifikovaná do vyššího stupně než
u obojživelníků. Nejvýznamnější je rozvoj spánkových jam a jařmových oblouků spojený s rozvojem temporálního
svalstva. U některých vývojových linií došlo k rozvoji sekundárního tvrdého patra (z recentních je dobře vyvinuto
u krokodýlů). Osou kostry je pochopitelně páteř, u plazů dochází k uzavírání centrálních otvorů v tělech obratlů a
k přerušení chordy. První krční obratel (atlas) nemá tělo, druhý obratel (axis) nese výběžek (dens axis) vzniklý z těla
atlasu. Mimo ocasní část se k obratlům připojují žebra. Je vyvinut hrudní koš. U hadů je členění páteře nevýrazné.
V ocasních obratlech haterie a mnoha ještěrů jsou vyvinuty zlomové plošky procházející středy těl obratlů. Jsou
tvořeny obvykle chrupavkou a umožňují sebeobranné odvržení ocasu (autotomii). U některých agam a hadů může také
docházet k odtržení ocasu, avšak pouze mezi obratli. Kostra končetin odpovídá způsobu života, u mnohých šupinatých
dochází k její redukci.
Svalstvo plazů je již více diferencováno, poprvé se objevují mezižeberní svaly podporující plicní dýchání, rozvíjejí
se také svaly břišního lisu nesoucí útroby.
Nervová soustava: Mozek tvoří asi jen 1 % tělesné hmotnosti. S výjimkou haterie se u recentních plazů zakládá
vývojově nová mozková kůra (neopallium). Z mozku vychází 12 párů mozkových nervů. Schopnost učení je u plazů
nízká.
Smyslové orgány: U většiny plazů dominuje zrak a čich. Výborně vidí především denní druhy, například varani,
leguáni, ještěrky, scinkové, chameleoni, agamy atd. Umístění očí u většiny plazů umožňuje na větší vzdálenost
binokulární vidění. Chameleoni mohou očima otáčet nezávisle na sobě a sledovat tak téměř celé okolí, aniž by
pohybovali hlavou. Většina denních plazů vidí barvy. Želvy, krokodýli a haterie mají na sítnici tyčinky i čípky, noční
ještěři pouze tyčinky. Podzemní a v kalné vodě žijící plazi mívají oči často redukované. Oko obvykle chrání pohyblivá
víčka, častěji je větší spodní víčko. Někteří ještěři mají ve víčkách různě velká průhledná okénka, výhodná zejména
v prašném prostředí. U hadů, gekonů a některých scinků vznikl srůstem víček jediný nepohyblivý průhledný kryt.
Čichový orgán slouží plazům zejména k vyhledávání sexuálních partnerů a potravy. Orgán je tvořen výstelkou
čichových buněk kryjících strop nosní dutiny. Hady a ještěry vysouvaný rozeklaný jazyk slouží ke sbírání pachových
stop a jejich přenášení do vomeronazálního (Jacobsonova) orgánu. Ten u krokodýlů chybí.
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Sluch je u plazů méně významný. Gekoni a krokodýli, používající k dorozumívání různé hlasové projevy, slyší
velmi dobře. Kromě vnitřního a středního ucha mají někteří plazi vně bubínku i zevní zvukovod. Bubínkem zachycený
zvuk je veden středním uchem prostřednictvím jedné sluchové kůstky (columella), spojené s bubínkem chrupavčitým
útvarem (extracolumella). Střední ucho některých skupin plazů je zakrnělé, část vibrací je přijímána jak ze vzduchu, tak
i z podkladu přes kost čtvercovou (quadratum).
U některých hadů existují specializované termoreceptory registrující infračervené záření. U chřestýšů jsou to dvě
bohatě inervované jamky mezi nozdrou a okem (viz angl. název pit vipers = zmije s jamkami nebo španěl. cuatro
narices = čtyři nozdry). Také u některých krajt a hroznýšů jsou podél čelistí tepločivné jamky. Jejich utváření zlepšuje
směrovou citlivost k detekovanému objektu.
Oběhový aparát: Srdeční předsíně jsou úplně odděleny, komora je v různém stupni rozdělena neúplnou přepážkou.
Při srdečním stahu se však může přepážka volným okrajem dotýkat stěny komory, čímž je oddělení úplné. U krokodýlů
je rozdělení komory nejdokonalejší, zůstává jen malý otvůrek (foramen Panizzae). Plazi mají současně levý i pravý
oblouk aorty. Brzlík a slezina, podílející se na produkci lymfocytů, jsou u všech plazů.
Dýchací aparát: Hlavním dýchacím orgánem jsou plíce. U některých forem jsou poměrně primitivní, vakovité
(haterie), u ještěrů mají houbovitý charakter s mnoha přepážkami a dutinkami zvětšujícími vnitřní plochu. U některých
plazů je část plic málo členěná a slouží jako rezervoár vzduchu (např. hadi). Velmi dobře vyvinuté plíce mají krokodýli
a želvy. U hadů bývá plně vyvinuta jen pravá plíce, levá je v různém stupni redukována, u hadů pouze s pravou plící
mizí i levá průduška. Plicní ventilaci zajišťují dýchací pohyby hrudníku, u krokodýlů i analog bránice. U želv (pevný
krunýř) jsou vyvinuty zvláštní svalové membrány a navíc želva k plicní ventilaci využívá i pohybů hrudního pletence.
Trávicí ústrojí: Plazi nemají svalnaté a pohyblivé pysky. Želvy a krokodýli na nás nemohou ani vyplazovat jazyk.
Naproti tomu u lepidosaurů je jazyk vysunovatelný (maximálně u chameleónů). Zuby chybí u želv, u ostatních mohou
být uloženy v jamkách – alveolární neboli thekodontní typ, nasazeny ke kousacím hranám svrchu – akrodontní typ,
nebo z boku – pleurodontní typ. Do ústní dutiny ústí vývody slinných žláz, z nichž žlázy retní jsou u jedovatých hadů
modifikovány v žlázy jedové. U užovkovitých hadů se ještě vyvíjí tzv. Duvernoyova žláza, produkující jedovatý sekret
(podrobněji u jednotlivých skupin) V jedu jsou také enzymy připravující sousto k pankreatickému trávení. Trávicí
trubice je rozdělena na hltan, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo a konečník ústící do kloaky. Jícen je mimořádně
roztažitelný, zejména u hadů. Zadní část žaludku krokodýlů je modifikována do svalnatého oddílu, podobně jako
u ptáků. V místě vyústění vývodů pankreatu a žlučovodů je u krokodýlů a želv dvanáctník. Jako první obratlovci mají
plazi s výjimkou krokodýlů na přechodu tenkého a tlustého střeva vytvořeno slepé střevo. Střeva některých herbivorů
(např. leguáni) jsou navíc opatřena zvláštními chlopněmi, zpomalujícími pasáž zažitiny a zároveň umožňujícími činnost
ve střevě žijících symbiotických organismů podílejících se na promíchávání a trávení střevního obsahu.
Močopohlavní aparát: Vylučovacím orgánem jsou pravé ledviny (metanefros) uložené v zadní části těla poblíž
páteře, u hadovitých forem jsou protáhlé a umístěné za sebou (pravá před levou). Moč je odváděna močovody do
kloaky. Močový měchýř je vyvinut jen u želv a většiny ještěrů. Kvůli úspoře vody vylučují suchozemští plazi odpadní
dusíkaté látky ve formě nerozpustné kyseliny močové v kašovitém až pevném stavu (jsou urikotelní). Vodní plazi mají
vodnatou moč obsahující ve větší míře rozpustnou močovinu a amoniak.
Plazi jsou odděleného pohlaví, výskyt hermafroditismu je mimořádný (křovinář Bothrops insularis). Gonády jsou
párové, umístěné v břišní dutině poblíž páteře, u hadovitých forem za sebou. Spermie jsou vedeny ze semenných
kanálků varlat do nadvarlat, chámovodů, kloaky a ke kopulačnímu orgánu samců. Samci želv a krokodýlů mají
nepárový penis, samci ještěrů a hadů mají párové hemipenisy, z nichž ovšem samec při koitu zavádí do kloaky samice
obvykle pouze jeden. Hemipenisy jsou vychlípitelné váčky s řadou příchytných hrotů a jejich stavba je druhově
specifická. Vajíčko se z vaječníku dostává do vejcovodu, v jeho horní části je oplozeno, v dolní části vejcovodu se tvoří
vnější vaječné obaly. U živorodých druhů je dolní oddíl přeměněn v dělohu, vejcovody ústí do kloaky.
Rozmnožování je ovládáno vnějšími a vnitřními faktory. Z vnějších faktorů je nejvýznamnější fotoperiodicita,
střídání teplých a chladných období, popřípadě střídání období sucha a období dešťů. Toto pravidelné střídání vyvolává
hormonální změny, které následně ovlivňují spermatogenezi, oogenezi, sexuální aktivitu a vývoj sezónních pohlavních
znaků (např. zbarvení samců u želvy kalagura bornejského Callagur borneoensis). Vše je nastaveno tak, aby k líhnutí
mláďat docházelo v pro ně nejvýhodnější dobu optimálních teplot a dostatku potravy. V mírném pásmu a subtropech je
rozmnožovací perioda obvykle jedna za rok, s vrcholem aktivity a snůškou vajec na jaře a líhnutím mláďat začátkem
léta. Některé druhy se páří i na podzim a samice pak uchovává spermie ve svých vejcovodech (amfigonia retardata) až
do následujícího jara, kdy je po dozrání vajíček použije k jejich oplození. U těchto druhů bývá ukončení zimního
spánku impulsem k rozmnožování. Některé pouštní druhy naopak zvyšují svoji reprodukční aktivitu s nástupem vlhčí
a chladnější zimy, např. želva egyptská Testudo kleinmanni. Vzácněji u některých druhů ze stabilních podmínek
tropického deštného lesa nemá reprodukční aktivita cyklický charakter.
Při vyhledávání sexuálního partnera hraje u plazů významnou roli zraková, pachová, popřípadě hlasová
komunikace. V době páření se u mnoha druhů zvýrazňuje teritoriální chování a vnitrodruhová agresivita samců
(méně často i u samic, např. u leguánů rodu Cyclura). Samci mohou svádět souboje, často ritualizované. Přesto
ve stísněných podmínkách terárií i tyto souboje mohou skončit ubitím slabšího jedince.
Většina plazů je vejcorodých (oviparních). Vajíčka mají pergamenovitou (např. u hadů) nebo pevnou vápenitou
skořápku (želvy) a vyvíjejí se na souši. Významnou adaptací je vejcoživorodost (ovoviviparie) u některých druhů
z chladnějších oblastí (např. ještěrka živorodá), kdy samice vajíčka přenáší až do období líhnutí mláďat. Plně vyvinutá
mláďata vajíčko opouštějí ihned po snesení. Někdy se u plazů (např. u zmijí) setkáváme s pravou živorodostí, kdy
dochází k rozvoji jednoduché nebo i pokročilejší placenty. U některých plazů bylo zjištěno partenogenetické
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rozmnožování. Tyto druhy pak obvykle existují pouze v samičích populacích. Na rozdíl od ptáků se vejce během
inkubace nesmí obracet, jinak dojde k odumření zárodku. To je třeba respektovat při vešerých manipulacích se
snůškou, kdy je nutno každé vejce uložit do přesně stejné polohy, v jaké bylo původně.
U některých skupin vejcorodých plazů je znám jev označovaný jako TSD – na teplotě závislá determinace pohlaví –
kdy pohlaví líhnoucích se mláďat závisí na teplotě, ve které probíhala inkubace. Tento jev představuje jisté nebezpečí
při umělé inkubaci vajec, kdy se může stát, že většina mláďat takto uměle odchovaných bude stejného pohlaví. Na
druhou stranu lze takto manipulovat poměrem líhnoucích se samců a samic například při záchranných chovech, je-li
jedno z pohlaví v populaci nedostatečně zastoupeno.
U většiny druhů se rodičovská péče omezuje na výběr vhodného místa pro snůšku. Někteří hadi (např. kobra
královská) snůšku pečlivě hlídají a chrání proti vetřelcům, včetně člověka. Některé druhy krajt se kolem vajíček
omotávají a drobnými svalovými třesy zvyšují svoji tělesnou teplotu a takto přispívají k zahřívání snůšky. Asi
nejrozvinutější péči o potomstvo mají mezi klasickými plazy krokodýli. Před snůškou některé druhy stavějí hnízda,
která poté dospělci hlídají před nepřáteli. Krokodýli také často pomáhají mláďatům při líhnutí rozhrabáním hnízda
a samice je poté v tlamě přenášejí do vody a ještě nějaký čas chrání.
Význam plazů pro člověka:
Význam plazů jako potravy není příliš velký a toto uplatnění si plazi zachovali u některých přírodních národů nebo
v oblastech s dlouhodobou tradicí pojídání plazů (zejména jihovýchodní Asie). V dávnější minulosti sloužily gigantické
ostrovní želvy jako zásobárna masa při dlouhých námořních výpravách (vydrží dlouho bez potravy), což u mnoha druhů
vedlo k jejich brzkému úplnému vyhubení. Ilegální lov pro maso či želvovinu z krunýřů a sbírání vajec karetovitých
želv stále pokračuje v řadě oblastí (Indonésie, Mexiko). Na severovýchodě Jižní Ameriky bylo donedávna ročně sbíráno
až 50 milionů vajec sladkovodní tereky velké (Podocnemis expansa). Pro zdejší domorodce želvy byly a mnohde ještě
jsou významnějším zdrojem bílkovin než domácí zvířata. Mnoho druhů se takto ocitlo na pokraji vyhubení.
Přímý hospodářský význam mají zejména krokodýli, z nichž se ke komerčním účelům využívá maso i kůže.
Z důvodu prudkého poklesu početních stavů v přírodě je dnes obchod regulován a výše zmíněné komodity až na
výjimky pocházejí z faremních odchovů. K nejčastěji chovaným druhům krokodýlů patří krokodýl nilský (Crocodylus
niloticus) a aligátor americký (Alligator mississippiensis). Krokodýlí farmy lze nalézt i v Evropě (Francie).
Za podobným účelem vznikly v jihovýchodní Asii (např. Vietnam) farmy chovající velké nejedovaté hady.
Nejčastěji chovaným hadem je poddruh krajty tygrovité – krajta tygrovitá tmavá, která je známá též zkráceně jako
krajta tmavá (Python molurus bivittatus). Ke kulinářským účelům jsou v jihovýchodní Asii a zejména Číně využívány
v podstatě všechny dostupné druhy plazů, včetně importovaných. Ekonomicky silná Čína takto v podstatě „nasává“
často v přírodě mizející druhy z široké oblasti od Indie přes Indočínu, Malajsii, Indonésii po Filipíny, snad i odjinud.
V tradiční čínské medicíně mají plazi též nezastupitelnou úlohu. V lékárnách a na tržištích jsou běžně k dostání sušení
gekoni, scinkové nebo živé želvy rodu Cuora, popřípadě prášek či jiné preparáty z nich vyrobené. U posledně
zmiňovaných kuor se věří v zázračné protirakovinné účinky jejich plastronu. V Číně a okolních zemích proto
v posledních letech vzniká množství farem zabývajících se produkcí želv.
Velký význam mají jedovatí hadi, tedy přinejmenším pro oněch údajných 30 – 40 tisíc mrtvých, které má hadí
uštknutí ročně na svědomí. Jen na Indickém subkontinentu a v Barmě je to prý 25 000 mrtvých ročně. Přitom
nejčastějšími původci zde nejsou populární kobry, ale pomalé druhy zmijí – nejčastěji zmije paví (Echis carinatus).
Tato čísla však mohou být výrazně nadsazená. Výroba sér je do značné míry závislá na dodávkách hadího jedu, který
obvykle pochází ze sběrů v chovatelských zařízeních – serpentáriích – kde jsou jedovatí hadi drženi a v pravidelných
intervalech je jim jed odebírán. V ČR žije z jedovatých hadů jen zmije obecná (Vipera berus), jejíž jed je velmi účinný,
ale jeho množství je mizivé. K výrobě sér se proto používá kvalitativně stejný jed robustnější zmije růžkaté (Vipera
ammodytes) z Balkánu. Protože hadí jed je velmi složitá směs převážně různých enzymů, je třeba v případě uštknutí
použít druhově specifické sérum, jinak se pozitivní účinek nedostaví, naopak, situaci postiženého to může
zkomplikovat. V současnosti jsou často produkována polyvalentní séra proti jedům větší skupiny příbuzných
jedovatých hadů.
Plazi jsou také předmětem zájmu teraristů a obchod s plazy výrazně vzrostl zejména v posledních dvou dekádách.
To s sebou přináší nejen zvýšený tlak na přírodní populace, ale mnohdy též přehlížený epidemiologický
a epizootologický význam plazů jako přenašečů chorob zvířat a lidí.
Na závěr je třeba ještě zmínit, že někteří plazi tvoří symboly božstev, jsou jim připisovány magické schopnosti
a mají své místo v bajkách, pověrách a kultech mnoha národů.
Lepidosauria
Vývojová linie zahnující haterie a šupinaté (Squamata). Název je z řec. lepidos = šupina, sauros = ještěr.
Řád: haterie (Rhynchocephalia)
Reliktní skupina v minulosti (druhohory) rozšířenějších plazů. Často bývá řazena do skupiny tzv. živých
zkamenělin (např. společně s latimérií), přestože má oproti druhohorním příbuzným množství pokročilejších znaků.
Není proto správná představa, že současné haterie představují v nezměněné podobě své jurské příbuzné. Pouze dva
druhy jediné čeledi hateriovitých (Sphenodontidae) přežívají na malých ostrůvcích v okolí Nového Zélandu.
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Řád: šupinatí (Squamata)
Vědecký název je z lat. squama = šupina. Evolučně velmi úspěšný, nejpočetnější a nejrozšířenější řád plazů (tvoří
přes 95 % druhů plazů). Má dva základní typy tělesné stavby, původní čtyřnohý ještěrkovitý nebo odvozený beznohý
hadovitý tvar těla (včetně mnoha mezistupňů). Charakteristický je pokryv těla z rohovinových šupin a štítků. Původně
diapsidní lebka ztrácí u moderních druhů dolní, popřípadě oba jařmové oblouky. Lebeční kosti jsou volnější
a pohyblivěji uspořádané. Obličejová část lebky je pohyblivě spojena se zadním oddílem mozkovny – tzv. kinetická
lebka. Vomeronazální (Jacobsonův) orgán je umístěn ve stropě dutiny ústní. Jediní mezi obratlovci jsou obdařeni
dobře vyvinutým párovým kopulačním orgánem – pravým a levým hemipenisem. Dalším charakteristickým znakem
je příčné postavení análního otvoru. Řád je tradičně, ne zcela správně, dělen na tři recentní podřády (Lacertilia ještěři, Amphisbaenia - dvouplazi a Serpentes - hadi)
Podřád: ještěři (Lacertilia = Sauria)
Vědecký název je z lat. lacerta = ještěrka nebo řec. sauros = ještěr. Šupinatí plazi ještěrkovitého typu se čtyřmi
pětiprstými končetinami a dlouhým ocasem i hadovité beznohé formy s řadou přechodů (např. pouze přední nebo pouze
zadní pár končetin, redukce prstů apod.). Na kostře jsou ale vždy patrné alespoň pozůstatky jejich pletenců. Ocas je
často na určitých místech lámavý. K odlomení (autotomii) dochází ve zvláštních zlomových zónách procházejících
středy obratlů. Odlomená část ocasu zčásti dorůstá, regenerát má odlišné ošupení a je vyztužen pouze chrupavkou.
Pozměněná diapsidní lebka obvykle postrádá dolní jařmový oblouk. V lebce je někdy zachován temenní otvor se
zakrnělým temenním okem. Zuby jsou pleurodontní nebo akrodontní, ušní otvor s bubínkem je zpravidla vytvořený a
zřetelný. Oči jsou opatřeny pohyblivými víčky nebo mohou víčka srůst v průhledný nepohyblivý kryt. Tradičně jsou
ještěři děleni do dvou skupin. Skupina Iguania obsahuje tři čeledi (agamovití, leguánovití a chameleonovití), ostatní
čeledi tvoří skupinu Scleroglossa. Vyšší taxonomie šupinatých však v současné době zaznamenává, díky používání
moderních metod, zásadních změn.
Čeleď: ještěrkovití (Lacertidae)
Ještěři většinou drobného vzrůstu dorůstající u největších z asi 230 známých druhů maximálně 90 cm. Končetiny
jsou dobře vyvinuté, pětiprsté s drápky. Ocas je dlouhý, lámavý, schopný regenerace. Hlava je dobře odlišená od krku
a kryjí ji velké, pravidelně uspořádané štítky (pileus). Zuby jsou pleurodontní. Ušní otvor je zřetelný. Drobné šupiny
hřbetní strany se tvarem a velikostí liší od větších, do řad uspořádaných šupin břišní strany. Na břišní straně na
přechodu krku a trupu tvoří řada zvětšených šupin podkrční límec (collaris). Samci mají na spodní straně stehen
zvětšené stehenní póry. Vyskytují se v Evropě, Asii a Africe. Jedná se o karnivorní, denní ještěry, obvykle pozemní,
obývající skalnatá, písčitá, křovinatá a travnatá stanoviště. Většinou jsou vejcorodí, některé druhy jsou vejcoživorodé,
jsou popsány i druhy partenogenetické.
Naší nejběžnější ještěrkou je ještěrka obecná (Lacerta agilis), jedna z nejhojnějších a nejrozšířenějších ještěrek,
nenáročná a přizpůsobivá, žijící také na většině území ČR. Vyhledává sušší osluněná stanoviště, vyhýbá se hustě
zarostlým místům. V rámci celého areálu, který se z Evropy táhne na Kavkaz a do severozápadní Číny ale obývá různé
biotopy od přímořských dun po hranici sněhu, nevadí ji ani blízkost lidských sídel. Naše největší ještěrka - ještěrka
zelená (L. viridis) dosahující délky i s ocasem do 40 cm se vyskytuje pouze v nejteplejších oblastech naší republiky
(jižní Morava, reliktně též střední Čechy). U nás žije často v slunci exponovaných kaňonech řek, v jižních částech
areálu je běžným lesostepním druhem. Živí se členovci, ale i mláďaty jiných ještěrek. Největší areál mezi ještěrkami má
drobná, nenápadná a velmi otužilá ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Vyskytuje se v Evropě kromě Středomoří,
v Asii až po Sachalin a Mongolsko. Ze všech plazů zasahuje nejdále na sever až k 70 ° severní zeměpisné šířky.
Upřednostňuje vlhčí, lesnaté biotopy, lze ji ale nalézt od mořského pobřeží po nadmořské výšky 2400 metrů.
V nebezpečí hledá útočiště i v mělké vodě. Samci jsou poměrně snášenliví. Druh je s výjimkou několika vejcorodých
populací vejcoživorodý (ovoviviparní). Posledním „naším“ druhem je ještěrka zední (Podarcis muralis), jejíž areál
zasahuje od středního Španělska přes jižní a střední Evropu do severního Turecka. Obývá zejména vápencové a krasové
oblasti, ale i zříceniny a kamenné budovy. Stejně jako další zástupci rodu Podarcis výborně šplhá po svislých plochách.
Čeleď: slepýšovití (Anguidae)
Ještěři drobného až středního vzrůstu (až 140 cm), ocas je delší než tělo s hlavou, křehký, lámavý schopný
regenerace. Čeleď zastupuje druhy beznohé i ty s dobře vyvinutými končetinami (dohromady asi 100 druhů). Pletence
jsou však vždy zachovány. Charakteristický je značný rozvoj osteodermů po celém těle, ty na hlavě srůstají s kostmi
lebky. Chrup je pleurodontní, zuby mohou být i na patrových a křídlových kostech. Oko s kruhovou zřítelnicí kryjí
pohyblivá víčka (pro srovnání s podobně beznohými hady). Hlavu kryjí pravidelně uspořádané velké štítky. Velikostí
a tvarem se hřbetní a břišní šupiny liší jen málo. Slepýšovití jsou rozšířeni v Americe, Evropě, Asii a severozápadní
Africe. Většinou jsou vejcorodí, někteří zástupci jsou vejcoživorodí.
U nás běžným ještěrem je slepýš křehký (Anguis fragilis), beznohý, dorůstající do 45 cm rozšířený v Evropě po
Ural, dále do severního Turecka a Íránu. Žije skrytě, pohybuje se pomalým plazením (osteodermy mu ubírají na
ohebnosti). Na povrchu se objevuje nejčastěji za soumraku a po dešti, kdy hledá slimáky a žížaly. Vyhřívá se pod
ohřátými kameny, méně často přímo na slunci. Odlomený ocas dorůstá pomalu a jen částečně. Slepýš je ovoviviparní.
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Podřád: dvouplazi (Amphisbaenia)
Plazi s protáhlým, červovitým, až na vzácné výjimky beznohým tělem s krátkým tupým ocasem, přizpůsobeným
životu pod zemí. Někdy jsou též označováni jako pahadi. U nás se nevyskytují.
Podřád: hadi (Serpentes = Ophidia)
Vědecký název je z lat. serpens = had. Šupinatí plazi s charakteristicky protaženým tělem, délka ocasu je menší než
délka hlavy a trupu. Končetiny chybějí, zadní mohou být zachovány v podobě drápkovitých rudimentů. Obvykle
chybějí i pletence končetin. Lebka je pozměněná diapsidní (chybí oba jařmové oblouky), extrémně kinetická
(přizpůsobení k polykání velké kořisti), kosti patra a čelistí jsou spojeny velmi pohyblivě. Obě poloviny dolní čelisti
jsou spojeny jen pružným vazem. Chrup je akrodontní, existují čtyři základní typy hadích zubů. Původní typ hladkých
a plných zubů – aglyfní, druhý typ - opistoglyfní chrup jedovatých užovkovitých hadů - vznikl v zadní části horní
čelisti (zadní jedové zuby; řec. opisthen = zadní), třetí typ známý jako proteroglyfní mají převážně korálovcovití hadi,
jedná se o zvětšené nepohyblivé jedové zuby v přední části horní čelisti, mající hlubokou rýhu k vedení jedu, které jsou
přímo napojené na vyústění jedové žlázy. Posledním typem zubů, velmi dobře přizpůsobeným k aplikaci jedu do rány
jsou zuby solenoglyfní převážně u zmijovitých hadů (řec. solen = trubice). Tyto zuby jsou delší, v klidu se sklápějí
dozadu, rýha je dokonale uzavřena v kanálek jako u injekční jehly. Střední ucho hadů je redukováno, bubínek
a Eustachova trubice chybějí. Jazyk je dlouze rozeklaný. Obratle nesou volně ukončená, pohyblivá žebra, opírající se
o svalovinu spojenou s břišními štítky. Vnitřní párové orgány jsou umístěny asymetricky nebo je jedna polovina
redukována, u plic levá polovina chybí nebo je rudimentární. U evolučně původnějších (méně odvozených) čeledí
(hroznýšovití, krajtovití) jsou ještě vyvinuty obě plíce a vejcovody. Močový měchýř není vyvinut. Oční víčka srůstají,
oko kryje nepohyblivá, průhledná epidermální vrstva. Charakteristická je řada příčně protažených břišních štítků
(ventralia). Počet břišních štítků odpovídá počtu obratlů.
Hadi jsou rozšířeni kosmopolitně, chybějí jen v polárních končinách a na některých ostrovech (např. Irsko, Nový
Zéland). Vývojově jsou to nejmladší plazi (křída), předky zřejmě byli varanoidní ještěři, hlavním vývojem prošli ve
třetihorách a dodnes jsou v rozkvětu. Existují druhy pozemní, podzemní, stromové (některé dokonce schopné
klouzavého letu) i vodní (sladká i mořská voda). Hadi dosahují délky od 10 cm do asi 9 metrů. Všechny druhy jsou
karnivorní, některé se potravně specializovaly (požírání vajíček, plžů, termitů). Mezi hady jsou formy vejcorodé,
vejcoživorodé i živorodé, vyskytuje se i partenogeneze a hermafroditismus.
Čeleď: užovkovití (Colubridae)
Morfologicky i ekologicky velmi různorodá čeleď sdružující většinu v současnosti známých druhů hadů (asi 1800).
Klasifikace čeledi není definitivně vyřešena ani neexistuje její všeobecně akceptovaný systém. Zřejmě se jedná o umělé
seskupení několika samostatných vývojových linií. Taxonomické revize tuto čeleď bezesporu „rozházejí“ do více
následnických čeledí. Pro potřebu studentů veterinárních fakult zachováme konzervativní přístup a budeme brát čeleď
jako jeden celek.
Lebeční kosti související s polykáním jsou spojeny velmi pružně. Chrup je aglyfní nebo opistoglyfní. Užovkovití
jsou preadaptováni k vývoji směrem k jedovatosti, mnohé formy produkují v zadním úseku slinných žláz při horním rtu
(tzv. Duvernoyova žláza) jedovatý sekret, aniž by museli mít zároveň vyvinuty jedové zuby. V čeledi najdeme druhy
zcela neškodné, druhy schopné vyvolat otravu i druhy smrtelně nebezpečné (Dispholidus, Thelotornis). Hlavu kryjí
velké pravidelné štítky, břicho široké šupiny. Rudimenty končetin a jejich pásem nejsou zachovány. Levá plíce chybí
nebo je rudimentární. Zornice oka je okrouhlá (naše druhy), vzácně štěrbinovitá. Dorůstají 15–400 cm. Užovkovití žijí
kosmopolitně, obývají širokou škálu biotopů od tropických deštných lesů po pouště, zasahují i za polární kruh. Existují
formy pozemní, stromové, podzemní i čistě vodní (sladkovodní i mořské). Jsou vejcorodí, vejcoživorodí, výjimečně
živorodí s jednoduchou placentou.
Náš nejběžnější had - užovka obojková (Natrix natrix), patří mezi polovodní druhy, dobře plave a potápí se.
Potravou jsou zejména obojživelníci, méně ryby, vzácně drobní savci a plazi. Vajíčka snášejí do vrstvy tlejících
rostlinných zbytků, využívají též komposty, hnojiště a hromady pilin. Není kousavá, brání se páchnoucími výměšky
análních žláz, vyvrhováním natráveného žaludečního obsahu nebo předstírá mrtvou (thanatóza). Obrovský areál této
užovky zasahuje za polární kruh. Na několika lokalitách podél řek se v ČR ještě vzácně vyskytuje její příbuzná,
teplmilnější, výrazně rybožravá užovka podplamatá (Natrix tessellata).
Užovka stromová (Zamenis longissimus) je náš nejdelší had (225 cm) rozšířený od Pyrenejí po Kavkaz. Obývá
křovinami porostlé kamenité stráně, zarostlé vinohrady a sady, případně řídké listnaté lesy. U nás je jeho výskyt jen
ostrůvkovitý (Podyjí, Poohří a východní Morava). Loví zejména drobné teplokrevné obratlovce, příležitostně žere ptačí
vajíčka, mláďata loví ještěrky. Kořist usmrcuje dušením v závitech těla. Vajíčka s pergamenovitou skořápkou umisťuje
pod mech, zetlelé listí, do vykotlaných pařezů, kompostu, hnoje, dutin ve skalách a zídkách. Dříve patřila do početného
rodu Elaphe. Poslední z našich užovek je užovka hladká (Coronella austriaca), menší druh (do 90 cm) sušších
lesostepních lokalit s malou hlavou jen slabě odlišenou od trupu, oko s kruhovou zornicí. Vzadu na hlavě má tmavou
srdcovitou nebo podkovovitou kresbu, na hřbetě dvě nebo čtyři řady tmavých skvrn - v pohybu je pro laika těžko
odlišitelná od zmije. Brání se kousáním, výpady a vypouštěním páchnoucího výměšku z kloaky. Kořist dusí smyčkami
těla, často s ní bojuje i několik hodin. Kromě ještěrek tvoří významnou složku její potravy hadi (ophiofágie), včetně
zmijí.
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Některé neškodné druhy užovkovitých používají k obraně napodobování vzhledu nebezpečných jedovatých hadů se
kterými žijí na stejném území (sympatricky). Mezi takové patří například korálovka sedlatá (Lampropeltis
triangulum), americký druh obývající širokou škálu biotopů. Vzhledem napodobují jak jedovaté korálovce (Micrurus
spp.), tak i chřestýše a ploskolebce. Jedná se o mimikry chránící korálovky před predátory.
Čeleď: korálovcovití (Elapidae)
Mají dlouhé štíhlé tělo, velké štítky na hlavě a hladké šupiny (připomínají užovkovité). Žijí v teplých oblastech
celého světa včetně moří. Obvykle jsou jedovatí, s proteroglyfními zuby. Jed převážně ochromuje činnost nervů,
blokuje přenos vzruchů z nervů na svaly, čímž způsobuje např. udušení ochrnutím dýchacích svalů (neurotoxické
účinky). Známe asi 290 druhů elapidů. Patří sem známé rody kobra, mamba, korálovec, taipan aj.
Čeleď: zmijovití (Viperidae)
Na rozdíl od korálovcovitých mají obvykle robustní až zavalité tělo s velkou, zřetelně oddělenou hlavou. Tělo kryjí
silné, kýlnaté šupiny, zornice oka je svisle štěrbinovitá, jedové zuby jsou solenoglyfní. Jejich jed způsobuje rozklad
tkání, rozpad krvinek a krvácivost (cytotoxický a hemotoxický účinek). Většinou jsou vejcoživorodí nebo živorodí,
popřípadě kladou vejce v určitém stupni vývoje. Čeleď zahrnuje druhy vesměs pozemní, ale i stromové, druhy pouštní,
stepní, savanové, lesní i horské, rozšířené od tropů až za polární kruh. Vyskytují se kosmopolitně s výjimkou Austrálie
a Nové Guineje. Mezi zmijovité patří také podčeleď chřestýšů (Crotalinae), charakteristická jamkou s tepločivným
orgánem mezi nozdrou a okem. Je známo asi 235 druhů zmijovitých.
Zmije obecná (Vipera berus) je náš jediný jedovatý had, má největší areál ze všech suchozemských hadů. Vykytuje
se v Evropě vyjma Středomoří a na východ až po Sachalin, jižní hranice rozšíření prochází severním Mongolskem,
severní Čínou až do Koreje, severní hranice zasahuje místy až za polární kruh. Patří k nejotužilejším plazům,
přizpůsobena drsnému klimatu s extrémním kolísáním teplot. Je to eurytopní druh obývající širokou škálu různých
stanovišť, u nás ji lze charakterizovat jako pozemní lesní druh, obvykle se nevyskytuje v bezlesých kultivovaných
nížinách. Potravou této zmije jsou drobní savci, zejména hlodavci a hmyzožravci. Je živorodá. Její jedovatost je často
přeceňována, nelze ji ale zejména u nemocných, dětí nebo alergiků podceňovat. Uštknutí je vždy indikací k návštěvě
lékaře. Od našich užovek ji odlišíme podle celkového habitu (je zavalitější, má silnější kratší ocas, nápadnější zúžení za
hlavou), spíše menší pohyblivosti, tvaru zornice a štítků na hlavě. Typická klikatá kresba na hřbetě nemusí být vyvinuta.
V Severní Americe jsou zmijovití hadi zastoupeni především mnoha druhy chřestýšů (např. známý rod Crotalus).
Řád: želvy (Testudines)
Vědecký název je z lat. testudo = želva. Tělesná stavba je nezaměnitelná s jinými živočichy. Nejcharakterističtějším
znakem želv je bezesporu krunýř složený ze dvou částí. Dorzální část se nazývá karapax, ventrální plastron. Obě
části jsou po stranách těla spojené v místě nazvaném most. Svrchní část (karapax) vzniká spojením osmi tělních
obratlů s přiléhajícími žebry a plochými dermálními kostmi - osteodermy. Spodní část krunýře (plastron) vzniká
splynutím části sterna a pletence hrudních končetin s kostěnými deskami opět dermálního původu. Kostěný krunýř
kryjí rohovinové štítky epidermálního původu, které svým tvarem a počtem nekopírují rozložení kostěných desek
ležících pod nimi, což ještě zvyšuje pevnost krunýře. Zejména terestrické druhy spoléhají na pasivní ochranu robustního
krunýře. Některé druhy (například zástupci klapavkovitých - Kinosternidae) se mohou pomocí kloubu na plastronu do
krunýře zcela uzavřít. Karapax akvatických druhů je méně klenutý, stavba jejich krunýře je odlehčená, často
s fenestracemi v kostěné části. Množství fontanel je značné zejména u mořských želv, kde je výhodná naopak lehkost
krunýře. Krunýř výrazně akvatických želv čeledí Trionychidae, Carettochelyidae a Dermochelyidae kryje na povrchu
jen silná kůže.
Želvy jsou jedinečné uložením pletenců hrudních i pánevních končetin. Ty se posunuly dovnitř hrudního koše
a jsou ukryty v krunýři. To umožňuje většině druhů v případě nebezpečí zatáhnout do krunýře hlavu, končetiny a ocas.
Lebka je anapsidního typu, čelisti jsou bezzubé, kryté ostrými rohovinovými deskami. Ušní bubínek je krytý kůží
nebo šupinami. Penis je nepárový. Známe dva recentní podřády – želvy skrytohrdlé (Cryptodira) a skrytohlavé
(Pleurodira). Kromě jiných znaků se na první pohled snadno odlišují na základě způsobu ukrývaní hlavy do krunýře.
Pleurodira přikládají hlavu pod krunýř do strany horizontální kličkou, takže vidíme hlavu a krk z boku. Cryptodira
vytvářejí vertikální esovitou kličku, kterou zatahují do krunýře pozpátku a hlavu ještě zpředu kryjí přiložením hrudních
končetin. Proto u těchto želv obvykle z krunýře vyčnívá pouze čenich mezi předními končetinami.
Všechny druhy želv jsou vejcorodé (oviparní). Velikost snůšky do určité míry koreluje s velikostí těla samice. Malé
druhy mívají ve snůšce po jediném vejci, velké mořské želvy až 200 vajec. Inkubace u všech druhů probíhá na souši,
rodičovská péče u želv končí výběrem místa snůšky. Krunýř mláďat je měkký a pružný, k osifikaci dochází postupně
s věkem. Většina želv dospívá mezi pátým a patnáctým rokem života. Jedná se o dlouhověká zvířata dožívající se
desítek let, u některých druhů i více než sto let. Největší doložené stáří je 152 let u želvy obrovské (Aldabrachelys
gigantea) z atolu Aldabra (v tomto věku byla želva omylem zastřelena nezodpovědným vojínem při čištění
zbraně???!!!, prostě mu selhala zbraň, jak tragikomické). Želvy se vyskytují od mírného pásma po tropické oblasti,
existují mořské i pouštní druhy, mnohosetkilogramoví obři i miniatury s hmotností okolo 100 gramů.
Fylogeneze želv není definitivně vyřešena. Prokazatelně nejstarší nálezy pocházejí z triasu Číny (Odontochelys
semitestacea), jen o málo mladší želví nálezy jsou také z období triasu a pocházejí z Německa (Proganochelys
quenstedti). Velmi záhy po objevení se prvních želv došlo k oddělení obou v současnosti známých podřádů.
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Podřád: skrytohrdlí (Cryptodira)
Čeleď: emydovití (Emydidae)
Akvatické, semiakvatické, ale i terestricky žijící želvy. Končetiny mají ploché, mezi prsty plovací blány, ostré
drápy. Plastron je u některých druhů pohyblivý, karapax bývá mírně klenutý. Všežravci, mláďata bývají masožravá,
s přibývajícím věkem u některých roste podíl rostlinné potravy a například dospělé velké želvy rodu Pseudemys jsou
výrazně býložravé. S výjimkou rodu Emys se všechny ostatní zástupci čeledi vyskytují v Novém světě, většina
v Severní Americe.
Želva bahenní (Emys orbicularis) je jediný zástupce čeledi žijící ve Starém světě, v oblasti západního palearktu,
v severozápadní Africe, Evropě a v Asii na východ do Íránu a k Aralskému jezeru. Je to jediná želva kdysi se
vyskytující na území ČR. Je velmi otužilá, na sever zasahující až na území Litvy. Převážně masožravá. Hladký oválný
krunýř dorůstá do 20 cm, plastron je rozdělen na dvě poloviny spojené navzájem a ke karapaxu vazivem. Další
zástupce, želva nádherná (Trachemys scripta) ze Severní Ameriky bývá častým druhem v obchodech se zvířaty
(faremní odchovy). Stále častěji jsou ale využívány též jako zdroj masa v čínských tržnicích. Slouží také jako modelový
druh v laboratorních experimentech. U zástupců rodu Trachemys mají samci na hrudních končetinách delší drápy než
samice. Tento nebo příbuzné druhy jsou někdy vypouštěny nezodpovědnými teraristy do naší přírody, což je zcela
nepřípustné.
Čeleď: testudovití (Testudinidae)
Patří sem nejznámější suchozemské želvy. U nás se v přírodě nevyskytují.
Archosauria
Vědecký název je z řec. archon = vládnoucí, sauros = ještěr. V juře a křídě byli archosauři dominujícími pozemními
amnioty s pozoruhodnou diverzifikací, zahrnující např. létající ptakoještěry (Pterosauria) a zejména dinosaury.
Do dnešní doby přežila reliktní linie krokodýlů a ptáci jako pokračování linie dinosaurů.
Řád: krokodýli (Crocodylia)
Predátoři výborně přizpůsobení životu ve vodě, některé druhy snášejí i vodu brakickou a mořskou. Oči i nozdry mají
svrchu na hlavě, což jim umožňuje v skrytu pod vodou dýchat i pozorovat okolí. Mají protáhlý ještěrovitý tvar těla,
krátký krk bez výrazného zúžení, silný ze strany zploštělý ocas, robustní lebku diapsidního typu a dlouhé čelisti plné
zubů. Chrup je thekodontní, zornice oka svisle štěrbinovitá. Končetiny jsou krátké, ale silné, vpředu pětiprsté, vzadu
čtyřprsté s plovací blánou. Krk, trup a ocas jsou svrchu a někdy i zespodu chráněny kostěnými pláty (osteodermy)
překrytými tlustou kůží, ventrálně jsou břišní žebra (gastralia), taktéž dermálního původu. Srdce je čtyřdílné se
dvěma předsíněmi a dvěma takřka zcela rozdělenými komorami (nejdokonalejší ze všech plazů). Penis je nepárový.
Krokodýli se kromě pobytu ve vodě také často sluní, jsou masožraví, jako potrava jim slouží všichni přiměřeně velcí
obratlovci, u malých druhů mohou převažovat bezobratlí. Některé druhy se specializují na lov ryb (např. Gavialis
a Tomistoma). Takto specializované druhy se vyznačují mimořádně tenkými a dlouhými čelistmi. Všechny druhy
krokodýlů jsou vejcorodé (oviparní), vyznačují se poměrně rozvinutou rodičovskou péčí. Mnoho druhů staví hnízda,
která hlídají samice a někdy též samci. V době líhnutí mláďata vokalizují, na tento signál samice reagují rozhrabáním
hnízda, někdy také pomáhají jemným stiskem čelistí při otevírání vajec. Mláďata v tlamě přenášejí do vody, kde je na
bezpečném místě pouštějí. Mláďata se pak ještě několik týdnů zdržují v blízkosti samice, která v tomto období
nepřijímá potravu a chrání je.
Čeleď: gaviálovití (Gavialidae)
Jediným zástupcem čeledi je vzácný rybožravý gaviál indický (Gavialis gangeticus) s úzkými a dlouhými čelistmi.
Čeleď: aligátorovití (Alligatoridae)
Mají relativně kratší hlavu, vpředu širší a zaoblenější. Zuby dolní čelisti nejsou při zavřené tlamě vidět – velký
čtvrtý zub zapadá do jamky v horní čelisti a je překryt. Čeleď se dělí na aligátory (Alligatorinae – 2 druhy) a kajmany
(Caimaninae – až 7 druhů). S jedinou výjimkou se jedná o americkou čeleď.
Čeleď: krokodýlovití (Crocodylidae)
Hlava je vpředu více zašpičatělá, nejvíce u rybožravých druhů (např. Tomistoma schlegeli, Crocodylus johnstoni).
Velký čtvrtý zub dolní čelisti je při zavřené tlamě dobře vidět. Známo je 14 druhů, z nich nejznámější krokodýl nilský
(Crocodylus niloticus) dosahuje velikosti až 6 m a hmotnosti až 1000 kg.
Třída: ptáci (Aves)
Název je z lat. avis = pták. Ptáci představují teplokrevnou vývojovou linii archosaurních plazů a jsou tedy
součástí monofyletického taxonu Reptilia resp. Sauropsida. Vznik ptáků je doložen z období jury před 140 miliony let,
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tedy asi 80 milionů let po vzniku prvních savců. Vyvinuli se z teropodních dinosaurů skupiny Maniraptora, kam patřily
1–3 m dlouhé bipední druhy, např. Velociraptor (známý z velkofilmu Jurský park). "Prapták" archeopteryx
(Archaeopteryx lithographica) je znám z několika fosilních nálezů z břidlicových lomů v Solnhofenu v Bavorsku. Byl
pokládán za téměř ideální "spojovací článek mezi ptáky a plazy". Měl apomorfní ptačí znaky - zřetelná křídla s peřím,
typické ptačí nohy s palcem obráceným dozadu a klíční kost měl srostlou do vidlice (furcula). Naproti tomu, jako
pleziomorfní znaky plazů, měl ozubené čelisti, na křídlech 3 volné prsty s drápy, plazí pánev a dlouhý ocas s pery
rostoucími po jeho stranách. Dnes převládá názor, že představoval slepou vedlejší vývojovou linii a nebyl součástí linie
vedoucí přímo k ptákům.
Při vzniku a vývoji schopnosti letu se předpokládá, že předkové ptáků buď běhali po zemi a pomocí roztažených
předních končetin dokázali nevysoko vzlétnout a klouzavým letem se opět snést dolů (kurzoriální hypotéza), nebo
šplhali a z výšky se snášeli klouzavým letem dolů na zem (arboreální hypotéza). Každopádně však létali zřejmě jen
klouzavým letem a nedokázali létat tak dobře jako praví ptáci. První vlna radiace ptáků proběhla v křídě (např.
Hesperornis, Ichthyornis), ale ačkoliv bylo toto období postiženo katastrofou, která způsobila vymření dinosaurů (před
65 miliony let), někteří ptáci přežili (podobní dnešním bahňákům). Ve třetihorách došlo ke 2. vlně radiace a vyvinuly se
dnešní ptačí řády. Ve třetihorách nastoupila 3. vlna radiace, kdy vznikli pěvci, kteří dnes tvoří asi 60 % ptačích druhů.
Charakteristické znaky:
Tělo ptáků je kryto peřím. Hrudní končetina je přeměněna v křídlo umožňující aktivní let. Pánevní končetiny umožňují
bipední chůzi nebo veslování ve vodě. Mají velký a pevný hrudní koš. V srdci je vyvinuta úplná srdeční přepážka a je
zachovaný pravý aortální oblouk. Plíce jsou malé, se soustavou plicních vaků. Ptáci jsou endotermní homoiotermové s
nejvyšší úrovní metabolismu a nejvyšší pohybovou aktivitou mezi obratlovci. Snášejí vejce s vápnitou skořápkou, na
kterých až na malé výjimky sedí a pečují o mláďata.
Ačkoliv jsou tedy ptáci nejpozději vzniklou třídou obratlovců, je v současné době známo zhruba 10 tis. druhů. Tak
bohatá druhová diverzita, výrazně vyšší než např. u savců, významně vypovídá o úspěšných adaptačních mechanismech
(včetně různorodosti chování) a ekologické úspěšnosti ptáků, kteří tak obsadili snad všechny známé ekologické niky
na všech kontinentech Země.
Přes svůj nepochybný evoluční úspěch, současnou vysokou druhovou diverzitu a početnost, je budoucnost celé řady
druhů krajně nejistá. Ptáci jako nikoliv jediná skupina živočichů, jsou nyní zasaženi další hromadnou extinkcí druhů.
Jen od r. 1600 bylo vyhubeno 135 druhů ptáků. Ze známějších je to např. přes 20 druhů moovitých (Dinornithidae), alka
velká, dronte mauricijský, holub stěhovavý, papoušek karolínský, datel knížecí aj. Dalších několik set ptačích druhů je
v současnosti existenčně ohroženo a pokud ještě několik jedinců přežívá, pak zřejmě nejsou jejich populace
životaschopné (např. kakapo soví, ibis skalní aj.).
Na našem území bylo za posledních 200 let zastiženo téměř 400 druhů ptáků, z toho je asi 200 druhů hnízdících.
Ptáci jsou tak v ČR druhově nejpočetnější třídou obratlovců. Za posledních 30 let početnost poklesla u 1/3 druhů, u 1/3
se zvýšila a u 1/3 je dlouhodobě stabilní. Ubylo přes 10 milionů jedinců. Nejrychleji mizí ptáci zemědělské krajiny a
mokřadů. Např. stavy skřivana polního, čejky chocholaté a koroptve polní klesly za 30 let o 40-90 %. Lesní druhy dnes
naopak neubývají a těží z lepšícího se stavu lesů (datel černý, holub doupňák). Z ČR mnohé druhy vymizely (např.
koliha velká, skalník zpěvný, zedníček skalní, poštolka jižní, mandelík hajní, ťuhýk rudohlavý, ťuhýk menší, ostralka
štíhlá, drop velký) nebo silně ubývají (konipas luční, chocholouš obecný, tetřev hlušec, tetřívek obecný, jeřábek lesní).
K návratu došlo např. u sokola stěhovavého, orla mořského nebo kormorána velkého. Ptáci jsou i ve vyhlášených tzv.
ptačích oblastech ohrožováni výstavbou rekreačních areálů, větrných elektráren a dopravní infrastruktury.
Morfologie:
Pohybový aparát: Kostra je odlehčená a přitom pevná. Lehkost je zajištěna vymizením některých prvků (ocasní
části páteře) a pneumatizací velkých kostí. Ty jsou duté, bez morku , ale vyplněny trámčinou. Výsledkem je odlehčená,
ale nesmírně pevná kost, pevnější než kost kompaktní. Navíc je pevnosti kostry dosaženo i srůstem řady kostí (např.
na lebce, v hrudní a křížové oblasti).
Krk je tvořen proměnlivým počtem obratlů (vertebrae cervicales: 10-26, obvykle 14-15) a je velmi pohyblivý, takže
jím ptáci manipulují jako ”pátou končetinou” a nahrazují tím hrudní končetiny, které slouží k létání. Hrudní obratle
často srůstají a jsou tak vzájemně málo pohyblivé. Poslední hrudní, všechny bederní, křížové a přední ocasní obratle
srůstají v mohutné synsacrum (kost křížovou), která je pevně srostlá s pánví. Posledních několik obratlů je volných, pak
následuje pygostyl, tedy rudiment vytvořený srůstem zbývajících ocasních obratlů. Hrudních žeber bývá 3-9 párů a jsou
dvoudílná (horní napojená na obratle se označují vertebrocostalia, spodní napojená na sternum, sternocostalia). Žebra
mají na zadním okraji výběžek – processus uncinatus.
Hrudnímu koši dominuje mohutná prsní kost (sternum), která směrem ven vybíhá v hřeben (crista sterni), kam se
upínají létací svaly (viz kosterní svalovina).
Lebka je monokondylní, plazího typu, má však větší mozkovnu, zvětšené očnice, některé kosti jsou redukovány a je
bezzubá (odlehčení). Hranice mezi jednotlivými kostmi jsou patrny jen v mládí, v dospělosti švy mizí. Kloubně je
spojena spodní čelist s neurocraniem a kost klínová (praesphenoid nebo basisphenoid) s kostmi patrovými (palatina)
a křídlatými (pterygoidy), které společně tvoří spodek horní části zobáku. S ohledem na tyto kloubní spoje je lebka
ptáků kinetická.
Kostra končetin je adaptována na let a bipední chůzi. Pro lopatkové pásmo je charakteristická klíční kost
(clavicula). Klíční kosti na distálním konci srůstají ve vidlici zvanou furcula (není např. u některých papoušků, tukanů).
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Její pohyb za letu napomáhá proudění vzduchu do dýchacích cest. Silná kost krkavčí (procoracoid) pevně spojuje
lopatkové pásmo se sternem. Lopatka má šavlovitý tvar.
Volné hrudní končetiny – křídla vytváří kost pažní, loketní a vřetenní, distální část je však zkrácená a drobné kůstky
(radiale) jsou do značné míry srostlé. Zápěstí je tvořeno 2 kůstkami, záprstí tvoří samostatný metacarpus 3. prstu
a carpometacarpus vzniklý spojením většiny zápěstních a záprstních kůstek 1. až 4. prstu. Jsou zachovány jen 3 prsty;
prostřední má 2 články, další prsty po jednom článku.
Pánevní kosti nejsou ventrálně spojeny, pánev je dolů široce otevřená a umožňuje tak průchod snášeným vejcím.
Jinak je pánevní pásmo srostlé se synsacrem a je tvořeno kostí kyčelní, sedací a stydkou.
Volná část pánevní končetiny je v proximální části tvořena kostí stehenní (femur), která je kolenním kloubem
spojena s dlouhou kostí tibiotarsus, jež je pro ptáky specifická a vzniklá srůstem kosti holenní a dvou proximálních
tarzálních kůstek. Lýtková kost (fibula) bývá redukována. Dlouhý a silný běhák (tarsometatarsus) vznikl srůstem
distálních tarzálních a téměř všech metatarzálních kůstek. Tyto 2 dlouhé kosti (tibiotarsus a tarsometatarsus) jsou
spojeny intertarzálním kloubem, kterému se často, ale nesprávně říká patní kloub. Distální část nohy je tvořena 4 prsty,
5. prst vymizel. Utváření ptačích nohou je velmi variabilní. Rozlišujeme nohy anizodaktylní - nejčastější typ, kdy 3
prsty směřují dopředu a 1 dozadu (1. prst, tj. palec - hallux), dále zygodaktylní (u šplhajících ptáků jako papoušci, datli,
tukani) – 2 prsty dopředu a 2 dozadu. Zvláštním případem je zygodaktylní noha s vratiprstem, což je 4. prst obracivý
podle potřeby dopředu nebo dozadu (např. u kukačky, sov, orlovce říčního), noha pamprodaktylní (závěsná noha se
všemi 4 prsty dopředu, např. rorýsi) nebo syndaktylní (prsty částečně srostlé, např. ledňáček, zoborožci). Dále existují
nohy plovací (např. kachny), veslovací (veslonozí), nebo lemované (potápky). Variabilita ptačích nohou je ovlivněna
adaptací na konkrétní ekologické podmínky ve kterých daný ptačí druh žije, které ekologické niky využívá, jakými
druhy potravy se živí apod. Proto je např. noha dravce speciálně uzpůsobená k uchopení a usmrcení živé kořisti, noha
papoušků ke šplhání a manipulaci s předměty nebo noha kachen k pohybu ve vodním prostředí.
Kosterní svalovina: Největšími svaly ptačího těla jsou obvykle ty, které se účastní létání. Zejména to platí pro
velký prsní sval (musculus pectoralis major), který křídlo při mávavém letu snižuje a hluboký sval prsní
(m. supracoracoideus), který jej zvedá. Oba tvoří až 15 % hmotnosti ptačího těla, někdy ovšem i mnohem více, např.
u vynikajících letců až 35 % (holubi, fregatky). Létací svalovina je podobně jako jiné těžké orgány (např. srdce)
soustředěna k těžišti těla..
Dobře je vyvinuta i svalovina zadní končetiny (zejména u běžců, potápivých a plavajících ptáků), která je jednak
uložena přímo v těle (napínač široké povázky m. tensor fasciae latae, dvouhlavý sval stehenní m. iliofibularis, ohýbače
a natahovače kyčelního kloubu - m. flexor cruris), jednak v oblasti tibiotarsu, tedy v místech, kterému lidé říkají
”stehýnko”, ačkoliv se jedná spíše o holeň nebo lýtko (např. sval lýtkový, m. fibularis longus, dvouhlavý sval lýtkový,
m. gastrocnemius). Na běháku svalovina není, probíhají zde pouze šlachy k prstům. Některé svaly zadní končetiny jsou
upraveny tak, že po usednutí ptáka na větev se mu díky vlastní hmotnosti těla automaticky sevřou prsty a výrůstky šlach
zapadnou do prohlubní šlachových pochev jako řetěz do ozubeného kola. Pták pak sedí i např. v silném větru bez
jakékoliv svalové námahy (m. ambiens, m. flexor perforans). Chce-li však vzlétnout, musí se vztyčit a natáhnout nohy,
aby se tento systém uvolnil.
Protože hlava a zobák nahrazuje ptákům funkci předních končetin, je stavba a souhra svalů v oblasti krku a hlavy
velmi komplikovaná. Především pak svaly zajišťují neobvyklou pohyblivost těchto partií těla ptáků.
Kosterní svalovina ptáků je tvořena příčně pruhovanou svalovinou, která se vyznačuje rychlými stahy (až 70x za
sekundu) a je ovládána vůlí jedince. Tato svalová vlákna jsou pak buď červená, nebo bílá. Červená vlákna mají hodně
myoglobinu, mitochondrií, tuků a lepší zásobení krví. Při práci pak spalují zejména energeticky vydatné tuky. Jsou
relativně pomalá, ale vytrvalá. Červená vlákna jsou typická pro vytrvalé letce (např. holuby, rorýse, kolibříky - ti mají
létací svalovinu složenou výhradně z červených vláken a jedná se vlastně o nejvýkonnější svalovinu ze všech
obratlovců). Bílá svalová vlákna jsou mnohem rychlejší, ale brzy se unaví. Obvykle jsou v létacích svalech rovnoměrně
rozložena. Mají málo myoglobinu, mitochondrií a odlišné typy enzymů. Charakteristická jsou pro druhy žijící převážně
na zemi, kteří se před nepřítelem chrání prudkým vzletem do vzduchu (např. hrabaví).
Let: Je charakteristickou vlastností ptáků a společně s hmyzem jsou ptáci ze všech živočišných skupin nejlépe
přizpůsobeni k pohybu ve vzduchu. Pokud jde o obratlovce, kromě ptáků se aktivní let vyvinul i u ptakoještěrů a savců
– letounů. Nicméně vývoj vedoucí k dokonalému zvládnutí letu trval, jak již bylo uvedeno, miliony let. Jsou schopni
vznášení, tedy pasivního letu v naprostém bezvětří (funkce vztlaku). Všichni ptáci mají konstrukci podobnou letadlům hornoplošníkům, kdy těžiště těla je pod nosnými plochami křídel. Na let ptáků se vztahují tytéž zákonitosti, jaké platí
v letectví. Současní ptáci mají aerodynamický, kapkovitý tvar těla, náběžná hrana křídla je mohutnější a zaoblená, což
jeho zadní (odtoková) hrana postrádá. Horní plocha křídla je mírně konvexní, dolní mírně konkávní, a proto vzduch
proudí nahoře po delší dráze a rychleji než dole, čímž se snižuje tlak působící na horní plochu křídla a výsledkem je
vztlak. Ten překonává hmotnost ptáka a drží jej ve vzduchu. Vztlak lze zvýšit zvětšením úhlu mezi křídlem a směrem
proudu vzduchu (úhel náběhu). Přílišné zvýšení tohoto úhlu však vede ke vzniku turbulencí na horní ploše křídla
a snížení vztlaku. To lze opět korigovat dočasným vytvořením štěrbin mezi pery na náběžné hraně křídla. Velký
význam pro přistání, start a třepotání na místě má proto křidélko (alula), které ruší turbulence podobně jako přistávací
klapky letadla. Ptáci zhruba od velikosti kavky jsou schopni plachtění. O statickém plachtění hovoříme tehdy, když
stoupavé vzdušné proudy zabraňují klesání. Takové termické proudy využívají k letu ptáci širokých a dlouhých křídel,
obvykle s roztaženými ručními letkami na jejich konci (kondoři, supi, orli, pelikáni, čápi). Dynamické plachtění je
postaveno na principu využití rozdílné rychlosti vzdušných mas v jednotlivých vrstvách vzduchu, např. albatrosi
a buřňáci nacházející se nízko nad mořskou hladinou v pomalém větru, o něco výše, kde vítr je mnohem prudší, nastaví
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svá velmi dlouhá a úzká křídla tomuto náporu a vítr je vynese do výše. Pak pokračují v letu klouzáním. K realizaci
klouzavého letu stačí mít jen dostatečně velké plochy, které zabraňují přímému pádu. Klouzavý let je vlastně pozvolný
pád těla ptáka k zemi a úhel, pod kterým pták klesá, určuje jeho schopnost klouzání (klouzání u ptáků dosáhlo vysoké
dokonalosti, ale klouzavý let je znám i u některých žab, plazů, savců). Veslovací let je umožněn pohyby křídel pomocí
vlastních svalů a je energeticky značně náročný. Obvykle čím větší pták, tím pomalejší mávání křídly, s výjimkou např.
hrabavých. Zvláštní formou letu je třepotavý let, při němž pták stojí ve vzduchu na místě a pohyby křídel si sám
vytváří vztlak, který ho drží ve vzduchu (známo u poštolek, ale i rybáci, ledňáčci, ťuhýci). Let vířivý je energeticky
nejnáročnější a znám je u kolibříků. Umožňuje absolutně dokonalou obratnost, bleskurychlý start, schopnost zastavit se
na místě i letět dozadu.
Manévrovací schopnosti křídel jsou u ptáků dokonalé, což se projevuje při přistávání, které patří mezi nejkritičtější
manévry letu vůbec. Je třeba upozornit i na vysokou manévrovací schopnost při lovu dravců, sov, vlaštovek, rorýsů, na
zvláštní svatební lety působící jako optické stimuly během epigamního chování ptáků aj. Pro manévrování mohou být
výhodná jak krátká, široká a tupě zakončená křídla (krahujec, jestřáb), tak dlouhá, úzká a špičatá křídla(sokoli).
Pro manévrování je důležitý i dostatečně dlouhý a široký ocas, který slouží jako kormidlo. Při horizontálním letu
roztažení ocasu zvýší vztlak na zádi a dojde ke snížení přední části a klesání. Sevření ocasu má opačný vliv. Stočení
ocasu na stranu umožňuje zatáčení. Při přistávání pták sklopí ocas dolů a brzdí jím. Také start je pro mnohé, zejména
velké ptáky problémem, a tak se musí rozbíhat (kachny, lysky, husy, albatrosi), nebo odrážet od povrchu současnými
údery nohou (pelikáni, labutě). Mnohdy však postačí jen prudší odraz nohou od povrchu (malí ptáci) nebo odraz a pád
do vzduchu, jak známe např. u některých dravců či u rorýse. Velcí tažní ptáci často létají v šikmé řadě nebo klínu
a střídají se na jeho přídi, což je z aerodynamického hlediska výhodné.
Ke ztrátě schopnosti letu došlo zejména u ostrovních druhů, které zde žily dlouho bez přítomnosti jakýchkoliv
pozemních predátorů (kivi, dronte, kakapo). U tučňáků se křídla doslova adaptovala na let pod vodou. Konečně pak
mezi nelétavými jsou velké druhy jako pštros, emu, nandu či kasuár, kteří jsou natolik velcí, že dokázali přežít
i v místech, kde jsou pozemní predátoři, kteří by jiné menší a pomalejší nelétavé druhy vyhubili.
Kůže a peří: Kůže je tenká a takřka bez epidermálních žláz s výjimkou žlázy kostrční (glandula uropygii). Její
sekret je olejovitý a ptáci jej roztírají po peří (vodoodpudivost). Nejvyvinutější u vodních ptáků. U některých ptáků je
tato žláza redukována a její sekret je nahrazen tzv. drobivým prachem (kasuáři, dropi, papoušci, holubi aj.). Epidermis
je tenká, složená pouze z 2 – 3 vrstev a pronikají sem vzdušné vaky (termoregulace). Epidermis ptáků vytváří četné
rohovité struktury. Zobák je kryt povlakem zvaným ramfotéka (rhamphotheca), běhák a prsty podotékou (podotheca).
Zobák je pro ptáky velmi důležitý, zejména proto, že nemohou nic uchopovat do předních končetin, které jsou
přeměněny v křídla. Na prstech jsou rohovité drápy.
Jedinečným kožním útvarem ptáků je peří, s kterým pohybuje neuvěřitelně komplikovaný systém hladkých
svalů. Peří je odvozeno z plazích šupin, ale zcela se kvalitativně odlišuje. Jedná se o nejkomplikovanější derivát stratum
corneum (epidermální struktura). Ontogeneticky vzniká z epidermální papily, která je vyživována ze škáry. Výživa se
postupně přeruší (základ budoucího brku) a epidermální buňky se uspořádají do řad odpovídajících budoucím větvím
a paprskům. Každé pero spočívá svým spodním koncem v tzv. pérovém váčku v kůži (folliculum). Peří se dělí na
obrysové (pennae) a prachové (plumae). Obrysové pero je tvořeno centrálním stvolem (scapus), po jehož stranách je
prapor (vexillum). Dutá spodní část stvolu je brk (calamus), horní plná část je osten (rhachis). Prapor tvoří větve
(rami) a z každé větve vyrůstají na obě strany paprsky (radii). Ty paprsky, které směřují ke špici pera, mají háčky
(hamuli). Ty se zachycují za paprsky vycházející dolů z výše umístěné větve, a tím vzniká pevná struktura plochy
praporu pera. Obrysová pera jsou: 1) krycí, krovky (tectrices), 2) letky (remiges) a 3) pera rýdovací (rectrices).
Peří jsou různě utvářena a soubor stejných per je charakteristický pro různé tělní krajiny. Např. jako uzdičku
označujeme oblast mezi okem a zobákem, jako kostřec krajinu mezi hřbetem a svrchními ocasními krovkami, jako
rousy označujeme opeření běháku až po prsty.
Prachová pera dospělých ptáků leží pod obrysovými pery, mají krátký stvol a větve netvoří prapor. Podílejí se
významně na tepelné izolaci. Prach mláďat (neoptile, někdy mesoptile) je odlišný tím, že větve vycházejí přímo z báze
pera a nikoliv ze stvolu. Drobivý prach (např. u papoušků) tvoří přeměněná krycí pera (pulviplumae), kde na konci
dlouhých postranních vláken se uvolňují postupně částice (prach), který udržuje ostatní pera v dobrém stavu. Vlasová
pera (filoplumae) mají jen nepatrný prapor a objevují se na tzv. “holých” místech (např. u supů na hlavě). Vibrisy
(vibrissae) jsou hmatová pera a obvykle rostou v koutcích zobáků (např. lelci, kivi). Některá krycí pera mohou mít
paosten (hyporhachis), který je obvykle kratší než vlastní obrysové pero (např. papoušci, dravci, kuři), ale může být i
stejně dlouhý (kasuáři).
Peří se mění v souvislosti s věkem. Prachový šat mláďat je vystřídán juvenilním opeřením, což jsou pera rostoucí
v pernicích (pterylae), ale jsou barevně odlišena od dalšího přechodného opeření per subadultních (u dlouhověkých
druhů, např. dravci) a konečně per dospělých ptáků (adultní). Opeření nedospělých ptáků souhrnně označujeme jako
immaturní. Pera nerostou na nažinách (apteriae).
Nejméně 1x za rok ptáci pelichají (ecdysis). Tehdy nové pero vytlačuje staré. Rozlišujeme úplné, ale i částečné
pelichání, kdy nepelichají letky. V době před hnízděním ptáci obvykle přepeřují do tzv. svatebního šatu, po hnízdění do
šatu prostého (např. kačeři jsou pak zbarveni téměř identicky jako kachny). Pelichání je energeticky náročný proces.
Velmi důležité je, aby ptáci udržovali peří v dobrém stavu (udržování jeho mikrostruktury), což je součást tzv.
komfortního chování. Ptáci pečují o peří (angl. preening) zobákem i nohama. O peří pečují i tzv. namravenčováním
(angl. anting), kdy se tak pomáhají zbavovat parazitů. Obdobný význam může mít i popelení a koupání. V chladu nebo
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při špatném zdravotním stavu se ptáci čepýří (zvyšují tepelnou izolaci těla). Zvláště při různých chorobách se tímto
maskuje výživný stav, který patří k základním hodnotícím kritériím celkové tělesné kondice.
Zbarvení peří ptáků je dáno jednak přítomností pigmentů, jednak fyzikálně optickými jevy na strukturách
paprsků a větví a kombinací obou. Pigmenty jsou např. melaniny (černá, hnědá, tmavožlutá), lipochromy a karotenoidy
(žlutá, červená), porfyriny (zelená, růžová). Odstíny vznikají souhrou melaninů a strukturních barev, která může být
bílá (úplný odraz), nebo různě modrá, často s kovovým leskem (kolibříci).
Centrální nervová soustava se vyznačuje rozvojem bazálních ganglií, mozečku a koncového mozku, ale bez
gyrifikace hemisfér. Rozvoj bazálních ganglií zřejmě souvisí s neobyčejně bohatým instinktivním chováním ptáků.
Koncový mozek obsahuje všechna vyšší ústředí, jenom ústředí zraku je v dobře vyvinutém středním mozku. Čichové
laloky jsou malé, zato optické laloky jsou silně vyvinuty.
Oči jsou obvykle málo pohyblivé a u sov jsou dokonce nepohyblivé. Nemají kulatý tvar. Rohovka přechází
postupně v neprůhlednou bělimu, která má v přední část kolem celého oka seřazeny kůstky známé jako sklerotikální
prstenec. Vnitřní struktura oka se výrazně neodlišuje od struktury jiných obratlovců. Zvláštností je, že na cévnatce je
výrůstek zvaný hřebínek (pecten). Jeho funkcí je výživa sítnice, zřejmě zvyšuje ostrost vidění a má patrně úlohu i při
odhadu vzdálenosti. Rozdíly jsou ještě v duhovce, která má příčně pruhovaná svalová vlákna v důsledku čehož se
velikost zorničky mění rychleji, než u většiny jiných obratlovců. V sítnici je mimořádné množství zrakových buněk (až
1 milion na mm2) a jsou přítomny jak tyčinky, tak čípky. Žluté skvrny mohou být i dvě a pokud tomu tak je, pak
centrální skvrna slouží monokulárnímu (registrace krajiny, predátora) a postranní skvrna binokulárnímu vidění (lov,
přistávání na větev aj.). Oproti savcům je zrak ptáků mnohem ostřejší a díky převaze čípků i dokonale barevný (noční
ptáci – sovy nemají čípky, takže asi vidí černobíle). Ptačí oko dokáže částečně vidět i v mlze, někteří dravci jsou
schopni identifikovat kořist na základě fluorescence viditelné při UV záření (poštolka takto vnímá čerstvou moč na
stezkách hlodavců). Nejvýkonnější ptačí oči mají zřejmě dravci, kteří vidí 3–6x ostřeji než člověk a dokáží rozlišit až
150 obrazů za sekundu, zatímco lidé jen 18–20. Zevně jsou oči chráněny 3 víčky. Vnitřní mžurka je často průhledná
(nebo má průhledné okénko) a ptáci ji přetahují přes rohovku za letu či při potápění. Přetahuje se z vnitřního koutka oka
směrem k vnějšímu.
Stavba vnitřního ucha je téměř identická se savčí. Hlemýžď je však téměř rovný (lagena) a ve středním uchu je
jen jediná sluchová kůstka, columella (odpovídá třmínku u savců), která dosedá na jedné straně na bubínek, na straně
druhé na okénko vnitřního ucha. Vnější ucho má jen krátký zvukovod, který není ukončen boltci, ale kožním valem se
zvednutými pírky. Sovy mají asymetrickou lebku včetně uší, takže dokáží přesně lokalizovat zdroje zvuků. To je
umocněno ještě závojem z per a náznakem boltce (kožní řasa). Ptačí sluch je vynikající, mnohem dokonalejší než např.
u člověka. Nejvyšší citlivosti sluch dosahuje mezi 1 – 5 kHz (člověk 1 – 2,8 kHz, ale např. sova pálená 3 – 6 kHz).
Ptáci mají specifická hmatová tělíska, tzv. dvoubuněčná (Grandryho) a lamelová (Herbstova). Mají i receptory
vibrací aj. Vnímají bolest, tlak i teplotu. Nejvíce smyslových tělísek je soustředěno v na zobáku a v zobáku (jazyk,
patro), ale i u báze krycích per a zejména vibris, mezi svaly křídla i v kloubech. Chuťové receptory jsou vyvinuty jen
slabě. Čich není obecně u ptáků dokonalý, ale existují výjimky (např. kivi, kondoři, ale i kachny a někteří pěvci).
Endokrinní systém je u ptáků silně vyvinutý a je podobný tomuto systému u savců. Oxytocin se uplatňuje při
kladení vajec, prolaktin stimuluje rodičovské chování, sekreci tzv. holubího mléka a společně s estrogeny vznik
“hnízdní nažiny”). Epifýza je pacemakerem cirkadiánních rytmů. Hormony štítné žlázy mj. stimulují růst peří a po
hnízdění stimulují pelichání. Pod příštítnou žlázou leží ultimobranchiální tělíska secernující kalcitonin. Hormony kůry
nadledvin např. u mořských ptáků řídí vyměšování solí pomocí nosních žláz.
Trávicí soustava: Začíná zobákem, který je u současných ptáků bezzubý, jícen vytváří slepý zásobní vak – vole,
žaludek je nejméně dvojdílný. Patro ústní dutiny i jazyk jsou na povrchu většinou zrohovatělé.
Jazyk může mít různý tvar, což souvisí s druhem přijímané potravy (se zpětnými háčky u datlů, trubicovitý
a polotrubicovitý u medosavek a kolibříků, s výrůstky u kachen, s kartáčky na stírání nektaru u některých papoušků
apod.).
Se způsobem přijímání potravy ostatně souvisí i tvar zobáku (potravní specializace). Např. hmyzožraví pěvci
mívají tenký šídlovitý zobák, zatímco semenožraví jej mají krátký a kuželovitý. Tvar zobáku se může měnit s věkem např. mláďata plameňáků mají zobák rovný a přímý, dospělci ovšem zahnutý a uzpůsobený k filtrování planktonu.
Vole (ingluvies) je nejlépe vytvořeno u semenožravých a některých rybožravých druhů. Potrava se zde změkčuje
a uskladňuje, vzácněji natravuje.
Ptáci mají žláznatý žaludek (proventriculus), kde počíná chemické trávení potravy a svalnatý žaludek
(ventriculus), který slouží k rozmělnění potravy a k jejímu dalšímu uložení. Kromě toho se zde u hmyzoa masožravých ptáků oddělují nestravitelné části, které jsou vyvrhovány zpět ve formě vývržků. Někteří ptáci polykají
drobné kamínky a písek, tzv. grit, který ve svalnatém žaludku pomáhá rozmělňovat potravu, např. běžci, hrabaví,
někteří papoušci. V tenkém střevě probíhá většina trávicích procesů a absorpce živin. Obvykle bývá tenké i tlusté
střevo krátké. Zhruba v polovině délky tenkého střeva prominuje navenek drobný Meckelův divertikl jako zbytek po
vyústění žloutkového stvolu. Slepá střeva jsou párová a bývají různě velká (nepatrná např. u rybožravého kormorána,
velká u semenožravých a listožravých druhů – štěpení buničiny bakteriální mikroflórou, produkce některých vitaminů).
Kloaka je členěna na 3 oddíly, coprodaeum (zde se formují kašovité výkaly), urodaeum (ústí zde močovody a vývody
gonád) a proctodaeum (zakončeno řitním otvorem a svěračem). Na přechodu mezi konečníkem a kloakou je na dorzální
straně váček, bursa Fabricii, což je lymfatický orgán produkující B lymfocyty, který s věkem mizí. Výkaly vychází
z kloaky současně s močí, která je hustá, kašovitá a na trusu vytváří bílý povlak nebo skvrnu z krystalů kyseliny
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močové. Trus je tmavý a pevný, složený z nestravitelných zbytků ve střevech (platí, že trus je důležitým indikátorem
zdravotního stavu). Obsah slepých střev může být defekován odděleně – “smola” u tetřeva.
Ptáci pijí tím způsobem, že naberou vodu do zobáku a zvedáním hlavy ji nechávají stékat do žaludku. Jen některé
druhy dokáží vodu sát (např. holubi), což je rychlejší a snižuje se tak riziko napadení predátory.
Různé, ale příbuzné nebo podobné druhy ptáků se liší potravními nikami, takže mohou sbírat obdobnou potravu, ale
v různých patrech (výškách) rostlinného krytu nad zemí, v různých místech korun stromů apod. (rákosníci, budníčci
aj.). Intenzita metabolismu je u ptáků obecně velmi vysoká (nejvyšší z obratlovců), a liší se především podle velikosti a
podle podmínek prostředí. Velká je zejména u některých malých ptáků (hmyzožraví pěvci, kolibříci aj.), kteří
konzumují často tolik potravy, kolik sami váží a.vydrží bez potravy jen několik hodin, zatímco velké druhy (dravci) i
dny. Některé druhy mohou na nepříznivé klimatické podmínky dokonce reagovat snížením metabolismu - možnost
útlumu životních funkcí (torpidita, torpor - např. mláďata rorýsů tak přečkávají až týden nepřetržitého deštivého počasí,
kolibříci mrazivé noci v Andách apod.). Termoregulace je na takové úrovni, že umožňuje několika druhům ptáků přežít
i na pevnině Antarktidy, kam kromě člověka nepronikl žádný savec. Ze všech ptáků hnízdí nejdále v antarktickém
vnitrozemí buřňák sněžní (téměř 500 km od pobřeží).
Dýchací soustava a vzdušné vaky: Dýchací cesty počínají hrtanem, pokračují průdušnicí (trachea), v místě její
bifurkace je hlasový orgán syrinx, a ústí do plic jako průdušky (bronchy). Plíce jsou sice malé a jejich objem se během
vdechu a výdechu prakticky nemění, ale ventilace je umožněna systémem vzdušných vaků. To jsou párové tenkostěnné
útvary napojené na plíce, které zasahují mezi svalovinu, pod kůži a do některých kostí. Druhý z nejčastěji 5 párů splývá
v jediný vak (saccus cervicalis, s. clavicularis, s. thoracicus cranialis, s. thoracicus caudalis a s. abdominalis). Jejich
objem se mění zejména za letu působením kosterní svaloviny. Vaky mají ještě přídatné funkce - zmenšují hustotu těla
(význam pro let), mají význam pro termoregulaci a mohou sloužit i jako rezonátory zvuků. Vyvinuly se u dinosaurů
ještě před vznikem letu snad v souvislosti s nedostatkem atmosférického kyslíku na počátku druhohor. K zesílení zvuků
slouží u samců kachnovitých kostěné rezonanční bubínky a u jeřábů prodloužená stočená průdušnice uložená ve výduti
sterna.
Průdušky (bronchy) se v plicích postupně větví až na nejtenčí koncové parabronchy (terciární bronchy) tvořící
vzájemně anastomózující soustavu. Silná stěna parabronchů je prostoupena spletí krevních a slepě končících
vzduchových kapilár, které jsou ve vzájemném kontaktu a probíhá zde difuze respiračních plynů. Ptáci tedy nemají
alveoly a jejich plíce jsou uspořádány tubulárně. Nemají ani svalnatou bránici. Navzdory tomu je dýchání u ptáků
nejúčinnější ze všech obratlovců, jak dokládá např. schopnost některých druhů překonávat na tahu i nejvyšší pohoří
světa Himálaj (husa indická, jeřáb panenský). Je tomu tak i proto, že oproti jiným obratlovcům mají ptáci výrazně
redukovaný tzv. mrtvý prostor plic a přes respirační povrchy téměř kontinuálně proudí čerstvý vzduch. Při vdechu
prochází vzduch do břišních vzdušných vaků. Současně se vzduch, který už byl v plicích, posune do hrudních vaků. Při
výdechu vzduch z hrudních vaků opouští dýchací systém a vzduch z břišních vaků postupuje do plic. Při dalším vdechu
se tento vzduch posune do hrudních vaků a příštím výdechem je vypuzen ven z těla. Průchod určité porce vzduchu
respiračním systémem ptáka tedy vyžaduje 2 ventilační cykly.
Cévní soustava, krev: Srdce je čtyřkomorové, přepážka mezi levou a pravou polovinou je úplná, k mísení
oxidované a redukované krve nedochází. Vzhledem k ostatním obratlovcům mají ptáci relativně největší srdce
a absolutně nejvyšší krevní tlak, rychlost tepu a tělesnou teplotu, i když mezi druhy hodnoty kromě teploty značně
kolísají. Např. relativní hmotnost srdce: kachna divoká 11 %, kolibřík 24 %, krevní tlak mezi 150 – 200 mm Hg,
rychlost tepu: kachna divoká 317, kolibřík 615 za minutu, teplota těla: kachna 41, rorýs 44, kolibřík 41 0C. Z levé
komory vystupuje pravý oblouk aorty. Pro ptáky je charakteristická přítomnost četných arteriovenózních spojek
(anastomózy) na periferních místech těla. Např. kachnám umožňuje stání na ledě za mrazivých nocí rete mirabile v
nohou, fungující jako protiproudový výměník tepla. Tepny vedoucí teplou krev z těla do nohou probíhají v těsné
blízkosti žil, jejichž krev teplo přebírá a odvádí je zpět do těla, takže nedochází k tepelným ztrátám. Erytrocyty ptáků
jsou jaderné a mají oválný tvar.
Urogenitální soustava ptáků je plazího typu. V párových třílaločnatých ledvinách je vytvořena Henleova klička
(u plazů není). Hlavní exkreční produkt metabolismu dusíkatých látek je kyselina močová – (urikotelie jako u plazů).
Močový měchýř ptáci většinou nemají. Sůl, kterou přijímají někteří mořští ptáci (trubkonosí) při pití slané vody,
vylučují solnými žlázami, které ústí u oka do nozder.
Pohlavní orgány a reprodukce: Mimo dobu rozmnožování jsou malé, zvětšují se až v souvislosti s ním. Varlata
(testes - nacházející se pod ledvinami) se tak mohou zvětšit až 360x, také chámovody se před vstupem do kloaky mění
v semenné váčky (glomerula seminalia) a u některých ptáků (pěvci) se zvětší tak, že vyklenují oblast kloaky. Penis je
však dobře vyvinut jen u některých ptáků (např. pštrosi, kasuáři, čeleď kachnovití), u jiných druhů je jen rudimentární
(např. u řádu brodiví), většinou však chybí, a tak ptáci kopulují přitištěním kloak. Samice mívají většinou jediný, levý
vaječník a levý vejcovod. Samice některých ptáků (dravci, papoušci) mohou mít oba vaječníky. Vejcovod je členěn na
oddíly, v nichž se během pasáže vajec postupně formují jejich jednotlivé vrstvy a jejichž názvy jsou někdy odvozeny ze
savčí anatomie (např. uterus, vagina).
Vejce je největší živočišnou buňkou (u vyhynulého běžce moa, Dinornis, vážilo až 9 kg, u dnešního pštrosa váží 1,6
kg a u některých kolibříků pouhých 0,3 g). Ptačí vejce jsou polylecitální a meroblastická. Na povrchu žloutku je
zárodečný terčík, kolem je v koncentrických vrstvách nutritivní žloutek. V hmotě řídkého a hustého bílku je žloutek
stabilizován dvěma na pólech umístěnými šroubovitými poutky (chalazae). Na tupém pólu je mezi vnější a vnitřní
papírovou blanou vzduchová komůrka, z níž mládě v určité fázi dýchá vzduch. Na povrchu vejce je vápnitá skořápka.
Vajíčko je oplozeno ještě před uložením bílku na žloutek, tj. krátce po vstupu vajíčka do infundibula. Spermie si
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zachovávají ve vejcovodu schopnost oplození i více než 3 týdny (např. 73 dnů u krůty), takže k oplození může dojít
i delší dobu po páření. Pronikne-li spermie do vajíčka, je obvykle zabráněno v průniku dalším spermiím, které mizí.
K oplození celé snůšky vajec je zapotřebí opakovaných kopulací. Morula i blastula mají terčovitý tvar (diskoblastula).
Embryonální vývoj může být zastaven (i na několik týdnů) v případě, že vejce není zahříváno. To je však možné teprve
až rýhování vajíčka pokročí do stadia, kdy na animálním pólu vznikne blastoderm - zárodečný terčík z cca 60 000
buněk rostoucí postupně do šířky. Následující gastrulací dojde k rozdělení na epiblast a hypoblast, mezi nimiž je
štěrbina - blastocoel. Pokračuje-li sezení, embryonální vývoj postupuje dále. Vytvoří se tzv. primitivní proužek, který
je zdrojem morfogenetické aktivity. Postupně vzniká trávicí trubice, nervová trubice, somity (coelomové váčky),
přičemž extraembryonální ektoderm a mezoderm postupně obklopí žloutkovou kouli. Formují se zárodečné obaly amnion, chorion a allantois, které později srůstá s choriem a vzniká allantochorion fungující jako exkreční orgán.
Zajišťuje i výměnu plynů a zprostředkovává výživu. V konečné fázi vývoje mláděte je významná jeho komunikace ve
vejci s rodiči (viz vtištění). Mládě se z vejce klube samo, bez pomoci rodičů, prostřednictvím tzv. vaječného zubu na
zobáku, který brzy po vylíhnutí mizí.
Vlastnímu páření předchází epigamní chování, které je u ptáků nesmírně složité. Součástí je tok, který bývá velmi
svérázný a efektní (tetřevi, lyrochvosti, rajky, bažantovití), kdy samci, obvykle pestře zbarvení, prezentují typické
postoje, pohyby i zvuky. Ti, kteří nevynikají např. pestrým opeřením, budují atraktivní stavby (např. tzv. loubí
u australských lemčíků), jejichž cílem je přitáhnout pozornost samice. V toku bývají zakomponovány také ritualizované
prvky chování (např. rodičovského, potravního). Hnízda slouží k vyvedení potomstva. Ptáci je buď vůbec nestaví
a snáší jen do důlku na zemi (výr, lelek), na skalní římse (alkoun, výr, sokol), na větvi (rybák Gygis alba) nebo obsazují
hnízda a dutiny jiných ptáků (např. sokolovití dravci, sovy, holub doupňák). Ovšem např. někteří tučňáci vysedí vejce
jen v kožním záhybu mezi nohama. Staví-li ptáci hnízda, pak mohou hloubit nory ukončené hnízdní komůrkou (vlhy,
břehule, buřňáci aj.), tesají dutiny do stromů (datli, strakapoudi), nebo staví hnízda na zemi (bažanti, skřivani, motáci
aj.), na keřích (ťuhýci, pěnice), či stromech (orli, káně), nebo na skalách (vlaštovky, některé břehule, někteří brhlíci,
rehci aj.). Řada ptáků hnízdících původně na skalách se stala synantropními a hnízdí na budovách. Možností, jak může
vypadat hnízdo, je mnoho, takže známe i hnízda hromadná, kde hnízdí mnoho párů stejného druhu (např. u snovačů),
nebo jsou hnízda různě bizarní (hrnčiříci v Neotropis, krejčíříci v orientální oblasti aj.). Vejce ptáků hnízdících
v dutinách mají obvykle bílou skořápku. Obvykle partneři inkubují vlastní snůšku, ale je znám i hnízdní parazitismus
(některé kachny, kukačky, američtí vlhovci), nebo neinkubují a vejce jsou inkubována v teplém vulkanickém popelu,
písku či v hromadách tlejícího listí (taboni). Snůška, tj. soubor vajec snesených samicí při jednom hnízdění, čítá
v závislosti na druhu 1–25 vajec. Sezení zajišťují oba rodiče, jen samice nebo u některých druhů jen samec. Doba
sezení u pěvců bývá kolem 14 dnů, u hrabavých a vrubozobých 23 – 30 dnů, u velkých dravců okolo 40 dnů. Pokud
rodiče zasednou po snesení prvního vejce a intervaly snášení dalších vajec jsou poměrně dlouhé, je mezi mláďaty
značný rozdíl ve velikosti a nejstarší mládě je ve výhodě (někteří dravci). Druhy nidifugní (nekrmivé) mají vyspělá,
opeřená, poměrně dobře pohyblivá mláďata schopná přijímat samostatně potravu (např. hrabaví). Druhy nidikolní
(krmivé) mají mláďata nedostatečně vyvinutá, neopeřená a nesamostatná, která musí být zahřívána a krmena (např.
dravci, pěvci). Existují i přechody – ptáci polokrmiví (např. racci). Péče o mláďata trvá u drobných pěvců 2 – 3 týdny,
u buřňáků až 250 dní. Pro hnízdící ptáky je charakteristické teritoriální chování, i když je známo mnoho druhů
hnízdících koloniálně. I teritoriální druhy se však v mimohnízdním období mohou sdružovat do menších či větších
societ (smíšená hejna sýkor v zimě, tahová hejna čápů, jeřábů, dravců aj.). Díky pohnízdní disperzi se ptáci objevují v
místech, kde obvykle nehnízdí (např. čížci a hýli v zimě v kulturní krajině nížin).
Z hlediska migrace známe druhy stálé, přelétavé (potulné) a tažné (migrující). Migrace vznikala v tropech, později
se vyvíjela v souvislosti se změnami areálů následkem střídání dob ledových a meziledových (ústupy do refugií a
opětovné expanze) a snad i kontinentálního driftu. Dnes ze 200-400 miliard ptačích jedinců pravidelně migruje asi 50
miliard. Ptáci migrují jednotlivě, v rozptýlených skupinách, nebo ve velkých kompaktních hejnech, širokou frontou
nebo úzkými koridory (např. tah čápů, pelikánů nebo dravců přes úžinu Bospor, přes Gibraltar, Panamskou šíji aj.).
Ptáci z Evropy táhnou do Afriky obvykle třemi hlavními trasami resp. koridory – přes Iberský, Apeninský nebo
Balkánský poloostrov. Některé druhy táhnou ve dne, jiné v noci. Migrace může znamenat posun o několik set km, ale
v případě transkontinentálních migrací i několik desítek tisíc km (nejdále rybák dlouhoocasý – 35 tis. km). Tažné druhy
opouštějí každoročně určitou dobu po vyhnízdění svá hnízdiště a táhnou od nás zpravidla na jih, a to např. do
Středomoří, ale také až do jižní Afriky. Na jaře se odtud zase vracejí. Jiné druhy ptáků přilétají v zimě ze svých
severských hnízdišť k nám. Pravidelný zimní výskyt určitého druhu u nás ještě nemusí znamenat, že jde o stálého ptáka
– mohou to být příslušníci severských populací, zatímco naše populace se posouvají jižněji. Populace ze severní části
evropského areálu mohou být tažné a populace téhož druhu ze západní a jižní části areálu, kde je mírné klima, mohou
být stálé. Některé druhy jsou tažné jen zčásti, takže část jedinců u nás zimuje (např. červenka). Irupce (invaze) jsou
mimořádná, nikoli každoroční zvýšení početnosti zpravidla severských druhů v místech, kam normálně táhnou
v menších počtech nebo i mimo areál normálního výskytu (brkoslav, sovice sněžní). Bývají vyvolány např. nedostatkem
potravy v jednoduchých ekosystémech (tajga, tundra, ale i step). Orientace na tahu může být na základě určení
světových stran podle polohy Slunce - ptáci ovšem musí kompenzovat jeho pohyb po obloze svými “vnitřními
hodinami”. V noci se orientují podle polohy hvězd. Někteří ptáci využívají magnetické pole Země a jsou schopni určit
svou zeměpisnou šířku podle úhlu odstupu magnetických siločar. Orientují se též vizuálně (tzv. místní paměť).
Význam ptáků pro člověka a jejich ochrana: Bezprostřední užitek poskytují domácí ptáci a lovné druhy – tzv.
pernatá zvěř. Přirozenými bioregulátory polních a lesních škůdců jsou hmyzožravé druhy, dravci a sovy. Ochrana ptáků
se mnohdy zdůvodňuje bojem proti "škodlivému" hmyzu nebo hlodavcům. Pomineme-li anachronismus takového
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nazírání na ekologické vztahy, je třeba vědět, že ptáci i další "užiteční" živočichové mají jen omezený vliv na populace
"škůdců". Ptáci se využívají i k monitoringu a indikaci změn prostředí. Výjimečně jsou některé druhy pokládány za
příležitostně škodlivé (špaček). Ptáky ohrožuje např. chemizace prostředí, urbanizace, likvidace rozptýlené zeleně,
starých sadů, křovin v parcích, doupných (vykotlaných) stromů a dalších hnízdních příležitostí, mokřadů, dále skleněné
stěny, větrné elektrárny, silnice, likvidace deštných i jiných lesů, vybírání z hnízd a pašování papoušků do vyspělých
zemí, lov na tahu (Malta, Kypr, Itálie, Francie aj. - ilegální odchyt pěvců za účelem konzumace, na Maltě je odstřeleno
ročně pro zábavu až 6 milionů tažných ptáků včetně dravců).
Věda studující ptáky je ornitologie (z lat. ornis = pták). Ptáci jsou u veřejnosti velmi populární skupinou a zabývá se
jimi široká obec ornitologů – amatérů. Ti jsou u nás spolu s profesionály sdruženi v České společnosti ornitologické
(ČSO, www.birdlife.cz), jež má 2 tis. členů, řadu poboček a která vydává popularizační časopis Ptačí svět a odborný
časopis Sylvia, organizuje projekty sčítání, monitoringu, výzkumu a ochrany ptáků, program Volná křídla (potírání
ptačí kriminality), kampaň Pták roku seznamující veřejnost s ohroženými ptáky i akce pro nejširší veřejnost (Festival
ptactva, Vítání ptačího zpěvu). Existují i odborné skupiny např. pro dravce a sovy aj. Celosvětovým sdružením
organizací na ochranu ptáků je BirdLife International se sídlem v Cambridgi (Velká Británie). V rámci ochrany ptáků
probíhá např. vyvěšování hnízdních budek, zimní přikrmování, na poli výzkumu ptáků probíhá mapování hnízdního
rozšíření, zimního výskytu, mezinárodní sčítání a především kroužkování. Odchyt ptáků do sítí a jejich označování
hliníkovými kroužky na běhácích je tradiční metodou studia ptačích tahů, věku atd. Nálezy kroužkovaných ptáků je
nutno hlásit do Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze. V některých zemích, zejména ve Velké Británii, je
zájem veřejnosti o pozorování ptáků v přírodě takový, že existují specializované cestovní kanceláře pořádající zájezdy
za ptáky do všech kontinentů. Významnou zájmovou skupinou jsou i chovatelé exotického ptactva.
Systém ptáků: Název obou recentních nadřádů je odvozen od způsobu úpravy patra, resp. spojení vomeru
s výběžky kosti patrové a křídlaté – tzv. paleo- a neognátní spojení (řec. palaeos = starý, neos = nový, gnathos= čelist).
I v éře molekulární fylogenetiky a kladistických analýz zůstává systematika ptáků značně nejasná a neustálená, zejména
pokud jde o vztahy jednotlivých řádů v rámci skupiny Neoaves. Nejnovější závěry se značně liší nejen od tradičního
systému ptáků, ale i od jeho relativně nedávných revizí.
Nadřád: běžci (Palaeognathae)
Lebeční báze je paleognátní, nemají pernice, nažiny a s výjimkou tinam ani kostrční žlázu, mají nápadný penis
a o vejce i nidifugní mláďata pečují převážně samci. S výjimkou tinam pozbyli druhotně schopnost letu a mají tedy
významně redukovaná křídla a létací prsní svaly. Ke ztrátě schopnosti letu mohlo dojít v jednotlivých skupinách
nezávisle. Nelétaví běžci (pštrosi, nanduové, kasuáři a kiviové) se značně liší od řádu tinam, takže byli někdy
sdružováni do skupiny Ratitae (z lat. ratis = vor), neboť mají ploché sternum bez hřebene (neschopnost letu). Někdy
jsou uváděni jako samostatné řády, jindy jako pouhé čeledi v rámci jediného řádu Struthioniformes. Podle nových
poznatků tvoří běžci monofylum, nezahrnutím tinam však vzniká parafyletický taxon. Dnešní rozšíření nadřádu sice
naznačuje vznik v Gondwaně, ale neméně pravděpodobný je i původ jinde. Obří druhy jako epyornis (Aepyornis)
na Madagaskaru a moa (Dinornis) na Novém Zélandu žily ještě v době, kdy sem přišli první lidé, kteří je pak vyhubili.
Řád: pštrosi (Struthioniformes)
Monotypický řád. Pštros dvouprstý (Struthio camelus) je největší recentní pták (výška až 2,7 m, hmotnost až 150
kg). V několika subspeciích obývá sušší oblasti Afriky; v severní Africe a na Středním východě byl vyhuben. Pštros je
výborně přizpůsobený k vytrvalému rychlému běhu (na krátkou vzdálenost až 70 km/h). Adaptace k rychlému pohybu
po tvrdém podkladě vedla k redukci počtu prstů na dva. Má velká slepá střeva (trávení celulózy), vole a žlučník chybí,
díky svěrači mezi urodeem a koprodeem může jako jediný pták močit nezávisle na defekaci. Má nápadný pohlavní
dimorfismus (větší samec má černé peří s bílými letkami a ocasem, samice a mladí ptáci jsou šedohnědí). Je
přizpůsobený horkému suchému klimatu, intenzivnímu záření a prašnému prostředí (oční řasy až 5 cm). Nemá
klavikulu, penis při erekci měří až 40 cm. Pštros je převážně býložravý. Polyká kamínky k rozmělnění tvrdé potravy
(grit, gastrolity). Mimo období hnízdění může tvořit početné skupiny. Z důvodu bezpečnosti se často zdržuje ve
stádech jiných zvířat (vzájemné upozornění na predátora). Samec nápadně toká. Pštrosi hnízdí v rodinných skupinách
(vedoucí alfa pár a několik vedlejších samic - polygynie). Hlavní samice a několik vedlejších samic snáší do jediného
hnízda někdy až přes 70 velkých vajec (hmotnost okolo 1,5 kg). Zasednout lze ovšem jen okolo 20 vajec, takže hlavní
samice soustředí svá vlastní vejce uprostřed a vejce na periferii mohou přijít nazmar; hnízdní ztráty bývají proto velmi
vysoké. Inkubují obě pohlaví, ve dne hlavní samice, v noci samec, který pak přebírá většinu péče o potomstvo. Rčení o
strkání hlavy do písku vychází z toho, že pštros si v nebezpečí někdy lehá s nataženým krkem na zem, aby nebyl v
otevřeném terénu nápadný. Ve starověkém Egyptě byl pštros symbolem spravedlnosti (stejnoměrnost praporů per).
Pštrosi bývali loveni pro peří, dnes se i u nás chovají jako užitkové zvíře (farmové chovy).
Řád: kasuáři (Casuariiformes)
Velcí ptáci z australské oblasti. Jejich pera mají paosten prakticky stejně dlouhý jako osten, takže jsou dvojitá.
Samice jsou větší než samci, mláďata jsou podélně černobíle pruhovaná (rozčleňující zbarvení).
Emu hnědý (Dromaius novaehollandiae), po pštrosovi druhý největší recentní pták, obývá různé, zejména sušší
biotopy Austrálie. "Národní pták" Austrálie, dosud poměrně hojný, bývá často chován v zajetí.
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Nadřád: létaví (Neognathae)
Lebeční báze je neognátního typu. Až na tučňáky a některé ojedinělé druhy z jiných řádů létají. Obvykle se o vejce
i mláďata starají obě pohlaví nebo spíše samice, mláďata jsou častěji nidikolní než nidifugní. Bazální skupinou
neognátních ptáků jsou zřejmě hrabaví a vrubozobí, slučovaní do monofyletického taxonu Galloanserae. Všechny
následující řády tvoří jeho sesterskou skupinu nazývanou Neoaves.
Řád: vrubozobí (Anseriformes)
Převážně vodní ptáci s dlouhým krkem a kratšíma nohama s plovací blánou mezi prsty s výjimkou prvního. V
Evropě žije jediná čeleď.
Čeleď: kachnovití (Anatidae)
Vyznačují se hustým prachovým peřím, velkou kostrční žlázou, dlouhými slepými střevy a velkým voletem. Hnízdí
obvykle na zemi (husy, kachny), ale i ve stromových dutinách popř. budkách (morčáci, hoholi), v zemních norách
(husice) či plovoucích hnízdech na vodě (labutě). Jsou většinou monogamní, mláďata jsou nekrmivá. Počty vajec patří
k nejvyšším mezi ptáky. Strategie rozmnožování sahá od dlouhodobých monogamních svazků hus a labutí až po
hnízdní parazitismus mezi kachnami (zejména poláci snáší vejce do cizích hnízd téhož či jiného druhu, zřejmě jako
pojistku pro případ zničení vlastního hnízda). U kachen známe často velké snůšky od 2 samic, z nichž se každá podílí
na jejich inkubaci. Létají rychle, přímočaře a prudce (až 100 km/h), velké druhy často v klínech (husy), se slyšitelným
svistem letek (labutě). Chůze je kolébavá, plavou a obvykle se i dobře potápějí. Živí se různou potravou, takže mohou
mít zobák plochý (kachny), vysoký (husy) nebo hákovitý, podobný kormoránům (rybožraví morčáci). Zobák má
po stranách rohovité lamely a rohovitý nehet (unguis) na špičce. Kachny jemnými lamelami cedí vodu a zachycují
drobnou potravu, u hus je tomium zubaté a slouží ke škubání trávy. Kachnovití ptáci v létě úplně pelichají, kdy mění
současně všechny letky a dočasně jsou tedy neschopní letu (uchylují se do nepřístupných pelichanišť - obvykle rákosiny
velkých rybníků a jezer). Mnoho druhů podniká dlouhé migrace (bernešky, husy).
Husa velká (Anser anser) je jediná u nás hnízdící “divoká” husa. Je šedě zbarvená, 3-4x těžší než kachna divoká.
Hnízdí zejména v rybničnatých oblastech na jihu Čech a Moravy v počtech 100x menších než kachna divoká. Hnízdo je
ve vegetaci na zemi u vod (ostrůvky, břehy). Potrava je pouze rostlinná, sbíraná často na polích (pastva). Naše populace
se vyznačuje komplikovanými přesuny. V létě jde o přesuny části populace do pelichanišť v západní a severní Evropě,
v zimě pak malá část zůstává a většina odlétá do zimovišť v jihozápadní Evropě nebo severní Africe. Etologie husy
velké byla podrobně prostudována Konradem Lorenzem. Na našem území pouze zimují husa polní (Anser fabalis)
a husa běločelá (Anser albifrons), které na jaře hnízdí na dalekém severu Palearktidy. Zejména husa polní bývá místně
početná; od husy velké se liší tmavší hlavou, krkem i horními křídelními krovkami za letu, tmavým zobákem (u husy
velké je celý oranžový) a hlasem. Na velkých nádržích na jižní Moravě mohou současně zimovat desítky tisíc ex. tří
výše uvedených druhů. Při lovu může snadno dojít k odstřelu vzácné a chráněné husy malé (Anser erythropus), která je
v letu prakticky nerozeznatelná od husy běločelé.
Labuť velká (Cygnus olor) u nás začala hnízdit až po 2. světové válce, a to díky vysazování v západní Evropě,
ochraně a přikrmování. V ČR je stálá. Není plachá, živí se vodními rostlinami. Na rozdíl od vzácnějších severských
druhů má červeno-černý zobák s hrbolem. Mláďata labutí mají šedohnědou barvu. Myslivci bývá označována za velmi
nesnášenlivou k hnízdícím kachnám, ale je tomu tak jen na malých vodních plochách (např. návesní rybníčky)
z teritoriálních příčin. Naopak dnes kachny odchované myslivci zřejmě vytlačují labutě a působí jejich úbytek. Labutě
často polykají rybářské háčky a olůvka. Při manipulaci mohou způsobit zranění (křídly, zobákem).
Nejběžnější naší plovavou kachnou je kachna divoká (Anas platyrhynchos), myslivci zvaná “březňačka”. Podobně
jako u dalších druhů kachen je samec mnohem pestřeji vybarven než samice. Obě pohlaví mají kovově lesklá zrcátka
v křídle, samec má stočená ocasní pera (“kačírky”). Jeho zobák je žlutý, zatímco zobák samice je tmavý s oranžovou
kresbou. Podle něj se dají pohlaví rozlišit v prostém šatě, kdy je samec jinak zbarven jako samice. Nepotápí se, ale
potravu loví mimo jiné i “panáčkováním” (ponořuje jen přední polovinu těla). Velmi rychle tráví, potravu hledá i v noci
mimo vodu. Je všežravá, běžně v ČR zimuje. Hnízdí na zemi, stromech a pařezech, méně na vodě. Ztráty při hnízdění
jsou velké. Mláďata, která samice odvádí po vylíhnutí na vodu, mají na 3 dny zásobu žloutku. Myslivci běžně vysazují
odchované kachny, z nichž mnohé mají atypické zbarvení (kříženci). Polodivoký chov je problematický z hlediska
nákazového i z hlediska genetické kvality divoké populace.
Potápivé kachny se za potravou ponořují celé. Samec poláka velkého (Aythya ferina) má kaštanovou hlavu a samec
poláka chocholačky (Aythya fuligula) je kontrastně černobílý. Spolu s kachnou divokou jsou jedinými kachnami, které
je u nás povoleno lovit. Kopřivka obecná (Anas strepera) se od samice březňačky liší černobílým zrcátkem, kačer má
černou záď. Je charakteristickým druhem v CHKO Poodří. Samec naší nejpestřejší kachny zrzohlávky rudozobé
(Netta rufina) se od poláka velkého liší mj. červeným zobákem.
Řád: hrabaví (Galliformes)
Ptáci s nohama uzpůsobenýma k hrabání, zobák je krátký a špičatý, mají velké vole, svalnatý žaludek a dlouhá slepá
střeva. Většinou se pohybují a hnízdí na zemi, nocují (hřadují) však často na stromech. Samci mají často na nohou
ostruhu, bývají větší a pestřejší než samice. Tyto rozdíly se uplatňují v epigamním chování, kdy samci prezentují
nápadný a působivý tok, účastní se soubojů, zatímco krypticky zbarvené samice zpravidla samy pečují o vejce
a nidifugní mláďata. Počty vajec patří k nejvyšším mezi ptáky (koroptev a bažant až 23 vajec). Častá je polygynie. Živí
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se semeny, rostlinami i bezobratlými. Součástí péče o peří je popelení ("prachová lázeň"), vodě se spíše vyhýbají. Mají
krátká křídla a většinou špatně létají, proto jen málo druhů je tažných. Stopa se od ostatních ptáků liší krátkým palcem.
Hrabaví jsou chováni jako domácí a okrasní ptáci, mnohé druhy jsou loveny pro maso. Degradace biotopů a intenzivní
lov způsobily, že řada druhů je silně ohrožená.
Perličkovití (Numididae) z Afriky jsou popsáni v kapitole o domestikaci.
Čeleď: bažantovití (Phasianidae)
Převážně pozemní kurové různé velikosti žijící v lesních i stepních biotopech, s centrem diverzity v jihovýchodní
Asii. Samci jsou často nápadně pestře vybarveni a ozdobeni prodlouženým ocasem, případně krovkami nebo letkami.
Neopeřené časti na hlavě mívají výrazně zbarvené. Tok některých druhů patří k nejpůsobivějším vůbec (argus,
satyrové). Let bývá krátký, prudký, s rychlými rázy křídel. V potravě mláďat na rozdíl od dospělých obvykle převládá
živočišná složka. Kur bankivský (Gallus gallus) volně žije v lesích od Indie po Jávu. Krocan divoký (Meleagris
gallopavo) pochází ze Severní Ameriky. Obývá rozvolněné listnaté nebo suché borové lesy a křoviny. Je největším
kurem, má tmavé zbarvení. Samec je mnohem větší než krůta, má nápadný tok provázený vějířovitým rozprostřením
ocasu, čepýřením, zduřením holé kůže na hlavě a "hudrováním". Je polygynní. Za účelem lovu byl vysazován v řadě
oblastí světa včetně ČR. Kdysi (do 50. let 20. stol.) byla v polních biotopech běžná koroptev polní (Perdix perdix). Její
početnost se drasticky snížila (asi 15x) následkem přechodu na velkoplošné hospodaření a chemizace, zejména po
likvidaci mezí a travnatých ploch, kde koroptve hnízdí a hledají semena plevelných rostlin a hmyz, který představuje
nezbytnou potravu pro kuřata. Koroptve jsou přísně monogamní. Samci mají na prsou tmavou podkovovitou skvrnu. U
samic chybí nebo je jen naznačena, křídelní krovky jsou příčně proužkované (“žebříček” z mysliveckého pořekadla).
Bažant obecný (Phasianus colchicus) je rozšířen v Eurasii od Kolchidy (Zakavkazsko) přes Střední Asii a Čínu až po
Tichý oceán. Už ve středověku byl vysazen u nás a později v různých částech světa (USA aj.). Tradičně se rozeznávaly
desítky subspecií sdružovaných do 5 skupin, což zřejmě neobstojí ve světle nových fylogenetických poznatků. Naši
bažanti jsou převážně odvozeni od nominotypického poddruhu bez obojku (bažant kolchidský) a od ssp. torquatus s
bílým obojkem. Často se chová i tmavá morfa ("tenebrosus"). U nás bažant obývá převážně nížinné polní biotopy. Jeho
stavy se silně snížily a udržují se umělým odchovem, přičemž vypouštění ptáci postrádají obranné instinkty a stávají se
snadnou kořistí predátorů. Bažant představuje významnou lovnou pernatou zvěř (bažantnice, podzimní hony). Již v
prachovém šatě lze rozlišit pohlaví mláďat - kohoutci mají větší lysou skvrnu kol oka a nemají tmavou skvrnu v příuší.
Staré samice mohou z endokrinních příčin nabývat samčího zbarvení ("kohoutoperost", "kohoutice"), nemívají však
ostruhy. Na střední Moravě přežívá malá vysazená populace bažanta královského (Syrmaticus reevesii). Ve své
domovině (Čína) je nejohroženějším druhem bažanta. Samec má velmi dlouhý ocas. V lesích Přední Indie žije páv
korunkatý (Pavo cristatus), jehož samec při toku prezentuje velké svrchní ocasní krovky, často mylně považované za
ocas. Ozývá se pronikavým voláním. Křepelka polní (Coturnix coturnix) je tažná, může být polygamní, samec se
ozývá typickým voláním “pět peněz”. Je podstatně menší než koroptev. Rovněž její početnost se v ČR silně snížila,
dnes místy opět stoupá v souvislosti s útlumem zemědělství. Jen výjimečně ji lze spatřit; ukrývá se v porostech a nerada
vyletuje. Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) je silně ubývající druh, který ostrůvkovitě přežívá i v ČR zejména v
pohraničních horách (imisní holiny, rašeliniště, vřesoviště aj.). V SR obývá spíše alpínské hole nad horní hranicí lesa.
Má svérázný skupinový tok s hlasovými projevy (“pšoukání”, “bublání”). Vědecký název je odvozen od lyrovitého
ocasu (řec. oura = ocas). Snad nejpozoruhodnější tok z našich ptáků má tetřev hlušec (Tetrao urogallus). Probíhá na
jaře za úsvitu, na stromě nebo na zemi. Sestává z akustických projevů známých jako klepání (pukání), trylek, výlusk a
broušení, které je provázeno chvilkovou ztrátou sluchu. Ocas ("tatrč") v toku vějířovitě rozprostírá. Samec je velikosti
téměř krocana, temně zbarvený, samice menší, s hnědým kryptickým opeřením. Silně mizející druh, náročný na
stanovištní podmínky, potravu (mraveniště) a velmi citlivý na rušení (těžba, budování svážnic aj. cest, turistika).
Zbytková populace našich tetřevů obývá ostrůvkovitě klimaxové smrčiny (početněji jen na Šumavě). Konají se
reintrodukční pokusy v rámci záchranných programů. Samice tetřeva se od samice tetřívka liší rezavým nepruhovaným
panelem na prsou. Kříženec obou druhů se nazývá tetřevec. Nejmenším naším lesním kurem je jeřábek lesní (Tetrastes
bonasia). Samec má na rozdíl od samice černé hrdlo. V době toku se ozývá pískáním, které myslivci napodobují
vábničkou. Tři posledně jmenované druhy jsou dosud poměrně hojné v boreální palearktické tajze. Prsty lesních kurů
jsou opeřené nebo mají rohovité třásně. Nad okem jsou červené nažiny – “poušky”. Jsou stálé, hnízdí solitérně na zemi.
Trus tvoří hromádky a má rohlíčkovitý tvar. Vyžadují rozsáhlé, málo narušené lesy a trpí zásahy člověka (kulturofobní
druhy), a dříve i lovem, který byl prováděn v době toku, tedy v tu nejnevhodnější dobu. Zejména lov tokajícího tetřeva
byl ceněn jako jeden z nejsilnějších mysliveckých zážitků.
Řád: měkkozobí (Columbiformes)
Kosmopolitně rozšířený řád s více než 300 druhy s vývojovým centrem v Australasii. Jsou to velmi dobří letci
s vynikající orientací. V tropických lesích žijí i pozemní druhy holubů (korunáč aj.). Mají měkké ozobí a velké
dvoudílné vole. Nemají žlučník a slepá střeva téměř vymizela. Dospělí nemají prachové peří, kostrční žláza je zakrnělá,
a proto si peří pudrují drobivým prachem. Hnízdí na stromech v malých plochých, velmi nedbale postavených hnízdech,
v dutinách, na skalách nebo na zemi. Pro tok jsou charakteristické svatební lety provázené vrkáním a různými projevy
něžnosti, kdy si partneři vzájemně probírají peří na krku, hlavě aj. Snášejí obvykle 2 vejce. O nidikolní mláďata pečují
oba rodiče. V prvních dnech života je rodiče krmí tzv. holubím mlékem (výživný výměšek z odloučené sliznice volete
obsahující proteiny z epitelových buněk a krvinek, tuk, minerály a vitaminy), později nabobtnalou rostlinnou potravou.
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Jsou převážně semenožraví nebo plodožraví. Etologickou zvláštností je pití vody sáním. Ve spánku nevkládají hlavu
pod křídlo jako jiní ptáci, ale jen ji zatahují. Ozývají se známým houkáním a vrkáním. Mnozí jsou chováni jako okrasní
ptáci, některé druhy jsou lovecky využitelné. Mnozí patří k ohroženým, zejména ostrovní druhy. Čeleď drontovití
(Raphidae) obývající Maskarény byla bohužel vyhubena lidmi. Dronte mauricijský (Raphus cucullatus), nelétavý pták
velikosti krocana z ostrova Mauritius, byl vyhuben holandskými mořeplavci již v 17. stol. Je znám pod starým českým
názvem "blboun nejapný".
Čeleď: holubovití (Columbidae)
Charakteristika čeledi je zahrnuta v popisu řádu. K našim běžným druhům patří holub hřivnáč (Columba
palumbus) obývající původně lesy, který se dnes stal synantropním; tento proces začal v západní Evropě. Je tažný,
podobně jako mnohem řidší lesní druh holub doupňák (Columba oenas), který hnízdí především v dutinách vzrostlých
buků (tzv. doupné stromy). Holub hřivnáč je větší než holub domácí, má bílou skvrnu na krku (viz název) a bílý pruh
v křídle, nápadný v letu. Holub doupňák se od holuba domácího v letu liší absencí bílého kostřece. Ferální domácí
holubi vypadají téměř stejně jako jejich předek - holub skalní (Columba livia). Ten dosud hnízdí na skalních útesech
v řadě oblastí Eurasie a Afriky; jeho populace jsou však degradovány hybridizací se zdivočelými domácími holuby.
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) obývá "parkovou" krajinu s rozptýlenou zelení (lesíky, křoviny) a je tažná. Má
rezavý skvrnitý vrch a více tenkých proužků na krku. Synantropní hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) je stálá.
Je to druh, který se po Evropě samovolně rozšířil z Turecka a Balkánu (viz starší názvy hrdlička balkánská, "turecký
holub"). Na území ČR se objevila až za 2. svět. války. V příznivých podmínkách vyhnízdí i 5x za rok, ale přesto dnes
ubývá. Není skvrnitá a má jen 1 černý pruh na šíji. Oba druhy se liší i hlasem (u hrdličky divoké jej vystihuje vědecký
druhový název). Holub stěhovavý (Ectopistes migratorius) je snad nejvíce alarmujícím příkladem vyhubení
živočišného druhu. Ačkoli byl zřejmě nejhojnějším ptákem světa a žil v USA v hejnech čítajících i několik milionů
jedinců, byl počátkem 20. stol. bezohledným lovem vyhuben.
Řád: svišťouni (Apodiformes)
Zřejmě nejdokonalejší letci (rorýsi, kolibříci) s mohutnou létací svalovinou a dlouhou ruční částí křídla. Nohy mají
slabé, nechodí po zemi. Potravu získávají v letu. Mláďata jsou nidikolní.
Čeleď: rorýsovití (Apodidae)
Menší ptáci přizpůsobení k rychlému letu a manévrování. V důsledku konvergence rorýsi připomínají vlaštovky,
s nimiž nejsou příbuzní. V letu se páří a někdy i spí. Nohy slouží pouze k zavěšení; nejsou schopni se vznést ze země.
Živí se členovci, které loví v prudkém letu do široce rozevřeného zobáku.
U nás žije rorýs obecný (Apus apus), který je výrazně tažný. Oproti vlaštovce je celý tmavě zbarvený, má delší
srpovitá křídla a méně vidličnatý ocas. Původně hnízdil v dutinách skal a stromů, dnes je silně synantropní a svá hnízda
staví na vysokých budovách, kostelech aj. Zejména večer a brzy ráno se hejna rorýsů prohánějí s pronikavým křikem
mezi budovami i v centru velkých měst. V důsledku nepříznivého počasí mohou mláďata upadnout až na několik dní do
stavu strnulosti (torpidita), a tím přečkat delší dobu bez potravy. Trvá-li nepříznivé počasí již během inkubace, mohou
dospělí ptáci redukovat snůšku vyházením části vajec. Dnes je existence rorýsů v ČR ohrožena zateplováním
panelových domů, které jim znemožňuje hnízdění (viz www.rorysi.cz). V jihovýchodní Asii žijí rorýsům blízce
příbuzné salangany (např. Collocalia, Aerodramus) které budují hnízda z výměšků slinných žláz. Hnízda lepí na skalní
stěny v jeskyních, kde se orientují pomocí echolokace. Hnízda jsou domorodci sbírána s velkým rizikem z primitivních
lešení a již po staletí jsou drahou delikatesou orientální kuchyně (polévka z "vlaštovčích" hnízd).
Řád: potápky (Podicipediformes)
Vodní ptáci výrazně přizpůsobení k plavání a potápění. Ačkoli připomínají potáplice, nejsou s nimi nijak příbuzné
(konvergence). Nohy jsou na trupu posazeny daleko vzadu, což je výhodné z hlediska pohybu ve vodě, ale působí to
obtíže při chůzi po zemi (chodí nicméně lépe než potáplice). Namísto plovacích blan mají podél prstů kožní lemy.
Zvláštní jemné a husté opeření je impregnováno sekretem velké kostrční žlázy. Živí se vodními členovci a rybkami.
Epigamní chování (tok) je velmi působivé. Hnízda z vegetace jsou plovoucí. Rodiče na nich při odchodu překrývají
vejce tlejícími vodními rostlinami. Oba partneři pečují o pruhovaná nidifugní mláďata (ptáci polokrmiví), která vozí
na zádech a přikrmují je mj. i vlastním peřím. Vyskytují se kosmopolitně. Některé druhy jsou ohrožené nebo byly
dokonce nedávno vyhubeny.
V ČR nejčastější a největší je potápka roháč (Podiceps cristatus), která se nejlépe adaptovala na současné
intenzivní rybniční hospodářství. Zejména na zarostlých mělkých rybních žije potápka malá (Tachybaptus ruficollis).
Silně ubývající potápka černokrká (Podiceps nigricollis) hnízdí často v racčích koloniích.

Řád: veslonozí (Pelecaniformes)
Velcí vodní ptáci, kteří mají mezi všemi čtyřmi prsty na nohou plovací blánu. Žijí na sladkých a slaných vodách
celého světa. Mají dobře vyvinutou kostrční žlázu, zobák je přizpůsoben lovu ryb, k deponování kořisti slouží větší
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nebo menší hrdelní vaky, jícen je roztažitelný. Jsou mezi nimi vynikající plavci, potápěči i letci. Jsou rybožraví a ryby
loví potápěním (kormoráni), "harpunováním" pod vodou (anhingy), střemhlavým pádem do vody (tereji, pelikán
hnědý), kolektivním natlačováním ryb na mělčiny (ostatní pelikáni) a sbíráním z vodní hladiny za letu nebo olupováním
jiných ptáků (kleptoparazitismus - fregatky). Většinou žijí sociálně a hnízdí v koloniích na zemi nebo na stromech.
Mláďata jsou nidikolní. Ve smíšených ostrovních koloniích kormoránů, terejů a pelikánů u pobřeží Tichého oceánu
v Peru a Chile se průmyslově těžil trus těchto ptáků (guano) jako hnojivo. Dnes zde hnízdí zlomek původních počtů
ptáků v důsledku klimatického fenoménu El Niňo a likvidace jejich potravní základny nadměrným rybolovem.
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) je impozantní pták s rozpětím křídel až 2,5 m a hmotností až 15 kg. Dobře
ovládá statické plachtění. V Evropě jsou poslední velké kolonie v rákosinách v deltě Dunaje. Jazyk pelikánů je
rudimentární.
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) u nás v minulosti vymizel, ale dnes opět hnízdí v několika stromových
koloniích. Je výborným lovcem ryb (denní spotřeba 400 g), což působí nemalé problémy v rybářství. V rybničních
oblastech ČR se proto povoluje omezený odstřel a brání se zakládání nových kolonií. V Číně a Japonsku je kormorán
místy využíván k tradičnímu lovu ryb. Přivázanému jedinci se na krk nasadil kroužek a poté byl vypuštěn do vody lovit.
Poté byl vytažen do loďky a ryby, které nemohl kvůli krčnímu prstenci polknout, mu byly odebrány. Kormoráni
odpočívají na předmětech vyčnívajících z vody s roztaženými křídly, v letu je poznáme podle siluety ve tvaru kříže.
Zdržují se zpravidla ve skupinách, často se potápí a při plavání mají hluboký ponor.
Řád: brodiví (Ciconiiformes)
Většinou velcí ptáci s dlouhýma nohama, krkem i zobákem. Obývají především mokřadní biotopy, kde získávají
především živočišnou potravu. Někteří požírají mršiny. Jsou vesměs dobrými letci, hnízdí obvykle na stromech nebo
v rákosinách, jednotlivě nebo v koloniích. O nidikolní mláďata pečují oba partneři. Podle nových poznatků sem patří
pouze čápovití, ostatní skupiny by údajně měly náležet mezi veslonohé. Řada druhů je v přírodě na pokraji vyhubení
(ibis skalní aj.).
Čeleď: volavkovití (Ardeidae)
Typický je pro ně let s esovitě prohnutým krkem. Kořisti (rybky, malí obratlovci aj.) se zmocňují harpunovitým
vymrštěním krku a hlavy, což umožňuje prodloužení jednoho z krčních obratlů. Na zobáku mají pilovité tomium, které
zabraňuje vyklouznutí uchopených ryb.
Volavka popelavá (Ardea cinerea) u nás hnízdí v nepočetných koloniích převážně na stromech. Loví rybky s denní
spotřebou asi 0,5 kg. Kvůli této potravní specializaci představuje potravního konkurenta člověka a působí ztráty
především na plůdkových rybnících a výtažnících. Loví však i hlodavce na polích, další drobné obratlovce i bezobratlé.
Vzácněji se v ČR vyskytují čistě bílé volavky - volavka stříbřitá (Egretta garzetta) a volavka bílá (Egretta alba),
které byly v minulosti loveny pro peří oblíbené jako módní doplněk.
Čeleď: čápovití (Ciconiidae)
Velcí ptáci s mohutným zobákem. Naši čápi létají s nataženým krkem (rozdíl od volavek). Výborně plachtí (statické
plachtění v termických stoupavých proudech). Mají zakrnělé hlasové ústrojí, takže téměř jediným slyšitelným zvukem
je klapání zobákem.
U nás je populární čáp bílý (Ciconia ciconia) živící se dnes hlavně drobnými zemními hlodavci, brouky,
bezobratlými a nikoliv žábami, jak tomu bývalo dříve. Původně hnízdil v rozvolněných stromových koloniích, dnes
u nás převážně v osadách na komínech. V jeho mohutných a po generace (až 400 let) obsazovaných hnízdech hnízdí
i vrabci, špačci aj. Na podzim čápi podnikají dlouhou migraci z Evropy do subsaharské Afriky. Vzácnější čáp černý
(Ciconia nigra) u nás hnízdí v lesích na stromech příp. skalách a živí se převážně rybami.
Řád: kukačky (Cuculiformes)
Lesní až polopouštní, arborikolní, ale i terestrické druhy ptáků. Mají poměrně dlouhá užší křídla, delší ocas
a zygodaktylní nohy s vratiprstem. Zobák je bývá široce rozeklaný. Mláďata jsou nidikolní. U zhruba poloviny z 50
druhů je znám hnízdní parazitismus, který spočívá v tom, že kukačky neinkubují svá vejce samy, ale vkládají je do
hnízd pěstounům jiného druhu. Kromě kukačkovitých se sem tradičně řadila i africká čeleď turakovitých
(Musophagidae), kteří jsou nově pokládáni za samostatný, kukačkám nepříbuzný řád. Turakové se objevují
i v zájmových chovech.
Kukačka obecná (Cuculus canorus) je tažná, známým kukáním se ozývá samec, samice má jiný hlas. Samci jsou
shora šedí, samice většinou rezavé. Vlnkováním spodiny připomíná kukačka krahujce, siluetou spíše poštolku, ale let je
odlišný. Živí se hlavně hmyzem včetně chlupatých housenek. Každá samice je adaptována pro parazitaci jediného druhu
hostitele (její vejce se podobají vejcím hostitele). Kukačka může parazitovat na 100 druhů pěvců krmících mláďat
hmyzem; v dané oblasti je to však vždy jen několik druhů. U nás jsou nejčastějšími hostiteli rákosníci a červenky. Při
kladení svého jediného vejce do hnízda hostitele kukačka spolkne 1-3 jeho vejce. Někteří hostitelé po zjištění parazitace
kukaččí vejce vyhodí nebo opustí snůšku (budníčci, lindušky), většina však pokračuje v hnízdění. Hostitel po vylíhnutí
mládě kukačky od svých mláďat nerozpozná. Mladá kukačka do 8-10 hodin po vylíhutí vyhazuje z hnízda všechna
vejce či mláďata. Podsouvá se pod vajíčko nebo mládě, až ho dostane na svůj hřbet a přidržuje je hlavou
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a polozdviženými křídly. Pak couvá k okraji hnízda a vyhodí je ven. Ve stáří 4-5 dnů tato činnost ustává. Intenzivním
žadoněním a velkým vnitřkem zobáku kukaččí mládě stimuluje pěstouny ke krmení. V ČR dnes kukačka silně ubývá.
Řád: krátkokřídlí (Gruiformes)
V tradičním pojetí umělá skupina, proto jde o ptáky rozdílného vzhledu s málem společných znaků. Krátká křídla
mají jen někteří z nich. Většinou jsou býložraví a všežraví, mají nidifugní mláďata a jsou polokrmiví či nekrmiví.
Dropi, kteří sem bývají tradičně začleňováni, mezi ně nepatří a měli by tvořit samostatnou skupinu. Nejblíže příbuznou
(sesterskou) skupinou krátkokřídlých jsou zřejmě kukačky.
Čeleď: chřástalovití (Rallidae)
Menší ptáci s krátkými křídly a laterálně stlačeným tělem, které je tak adaptováno k pohybu v hustých mokřadních
porostech. Typickým naším představitelem je chřástal vodní (Rallus aquaticus). Podobně jako další druhy našich
chřástalů (rody Crex, Porzana) žije velmi skrytě, vyhýbá se otevřeným místům, nevyletuje, aktivuje převážně za šera
(krepuskulární aktivita) a v noci a jeho přítomnost prozradí jen typický hlas. Běžná je lyska černá (Fulica atra), která
často plave na volné vodní hladině. Má laločnatě lemované nohy. Při plavání charakteristicky pocukává hlavou.
Připomíná kachny, s nimiž není příbuzná (konvergence). Hnízdo si staví na vodě. Patří mezi lovné druhy.
Čeleď: jeřábovití (Gruidae)
Velcí elegantní ptáci s dlouhýma nohama, krkem a dlouhými křídly, čímž připomínají brodivé.
Čeleď: dropovití (Otididae)
Terestričtí ptáci, nicméně létají lépe než např. většina hrabavých. Mají jen 3 prsty na nohou. Někteří patří
k největším létajícím ptákům. Obývají stepi, savany i polopouště Starého světa včetně Austrálie. Většinou jsou
polygynní a jejich tok je velmi působivý.
Domovem dropa velkého (Otis tarda) jsou stepi Palearktidy; v Evropě lokálně přežívá i v tzv. kulturní stepi, tj.
otevřené polní krajině. Samec je mnohem větší než samice, může vážit až téměř 20 kg. Na hlavě má tzv. dropí vous,
v toku se mění v bílou, zdaleka viditelnou péřovou kouli. V ČR hnízdili dropi naposledy v závěru 20. stol. na
Znojemsku. Vyrušování, změny ve způsobech obhospodařování polních kultur a necitlivé zásahy do krajiny i přes zákaz
lovu vedly k zániku naší populace a podobně tomu bylo i na Slovensku.
Řád: dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Ptáci různorodého vzhledu (disparita) obývající celý svět a obsazující rozmanité ekologické niky. Hnízdí převážně
na zemi, o nidifugní (nebo polokrmivá) mláďata pečují oba partneři, kteří jsou převážně monogamní.
Podřád: bahňáci (Charadrii)
Drobní až středně velcí ptáci s tenkýma vyššíma nohama a tenkým zobákem (připomínají miniatury některých
brodivých). Mají dlouhá křídla a velmi dobře létají. U výjimečně polyandrických druhů, kde o potomstvo pečují samci,
bývají samice větší a pestřejší než samci (např. lyskonoh Phalaropus). Obvykle jsou vázáni na vodní prostředí a jsou
výrazně tažní. Potrava je téměř výhradně živočišná (zoofágie), hledají ji v zamokřených půdách zobákem. S úbytkem
mokřadů u nás mnoho druhů vymizelo, i celosvětově jsou někteří na pokraji vyhubení.
Čeleď: kulíkovití (Charadriidae)
Menší ptáci, kteří aktivně pobíhají po bahnitých a písčitých březích, kde sbírají potravu. Mají zpravidla výrazné
barevné znaky v opeření, krátký zobák i kratší nohy. Při ohrožení hnízda někdy odvádějí pozornost rušitele předstíráním
poranění.
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) hnízdí na vlhkých loukách a polích. U nás ubývající druh. V letu není patrná
typická chocholka, vyniká však kontrastní černobílé zbarvení. Svatební eratický let doprovází kvílivým hlasem, kterým
také varuje v blízkosti svého hnízda (viz slovenský název cíbik, německý Kiebitz). To je na zemi a obsahuje 4 vejce.
Kulík říční (Charadrius dubius) je drobný černo-bílo-hnědý pták, který hnízdí na písčitých a štěrkových březích našich
vod.
Čeleď: slukovití (Scolopacidae)
Bahňáci s dlouhým štíhlým zobákem a delšíma nohama, bez barevně výrazných znaků v opeření.
Ve vlhkých lesích hnízdí sluka lesní (Scolopax rusticola), která u nás žije nepříliš početně hlavně v horách. Dříve
měla značný myslivecký význam, ale její stavy silně poklesly spolupůsobením mnoha faktorů, včetně lovu v době toku.
Samec při toku obletuje za soumraku okraje lesů a paseky, přičemž se ozývá charakteristickým pískáním a
“kvorkáním”. Do vlhké půdy zapichuje zobák až po kořen a loví bezobratlé. Přitom otevírá jen špičku zobáku. Velké
oči jsou posunuty dozadu. V nebezpečí jsou schopny letem na značnou vzdálenost přenést mláďata mezi nohama a
břichem. Z peří sluk se získávaly trofeje (tzv. paletka a „slučí vous“) a ze střev i s obsahem se připravovala pochoutka,
tzv. slučí mázka.
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Podřád: rackové (Lari)
Čeleď: rackovití (Laridae)
Větší ptáci s dlouhými zašpičatělými křídly a s plovacími blánami na nohou, obvykle alespoň zčásti bíle zbarvení.
Žijí na mořských pobřežích i u vnitrozemských vod. Identifikace mnohých druhů je velmi obtížná.
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) je jediným hojným rackem v ČR. Tmavou kápi má pouze
ve svatebním šatě, mladí ptáci a jedinci v prostém šatě mají hlavu bílou. Hnízdí v koloniích zejména na ostrůvcích
uvnitř rybníků, v posledních desetiletích jeho početnost klesá. Živí se převážně bezobratlými, potravu hledá i na polích
a skládkách a může hrát roli jako rezervoár a přenašeč patogenních bakterií, např. salmonel.
Čeleď: rybákovití (Sternidae)
Rybáci se od racků liší např. vykrojeným ocasem ("mořské vlaštovky") a delším špičatým zobákem. Křídla jsou
dlouhá a špičatá, let je obratný a elegantní. Jsou tažní, hnízdí v koloniích. Při lovu se vrhají střemhlav do vody
za rybkami. Lidé si je obvykle pletou s racky, včetně firem využívajích je jako logo.
V ČR lokálně hnízdí rybák obecný (Sterna hirundo), další druhy se mohou objevit na tahu.
Řád: srostloprstí (Coraciiformes)
Obvykle velmi pestří ptáci, žijící u nás spíše v otevřené krajině nižších poloh s rozptýlenou zelení. Mají částečně
srostlé články na předních prstech (syndaktylie). Živí se hmyzem nebo drobnými obratlovci. Hnízdí v dutinách stromů
nebo norách. Mláďata jsou nidikolní. Jen ledňáček je v ČR ještě poměrně běžný a stálý. Ostatní druhy netolerují změny,
které nastaly v posledních desetiletích v naší krajině.
Ledňáček říční (Alcedo atthis) hnízdí v norách ve strmých hlinitých březích neregulovaných řek a potoků.
V poslední době je snaha provádět terénní úpravy, které kompenzují úbytek jeho hnízdních příležitostí. Loví především
drobné rybky, za nimiž se z větve vrhá střemhlav do vody. Dudek chocholatý (Upupa epops) se dnes řadí k
zoborožcům, případně do samostatného řádu Upupiformes. V ČR patří k vzácně hnízdícím druhům. Na hlavě má
erektilní chocholku a v letu nápadně strakatá křídla. Hnízdí ve stromových dutinách, živí se hmyzem a jeho larvami,
které s oblibou hledá ve výkalech kopytníků nebo v půdě.
Řád: šplhavci (Piciformes)
Arborikolní ptáci obvykle vázaní na lesnaté oblasti. Hnízdí v dutinách a jejich mláďata jsou nidikolní.
Čeleď: datlovití (Picidae)
Jsou specializováni ke šplhání po stromech (odspodu nahoru). Mají zygodaktylní nohu, klínovitý ocas s tvrdými
pery sloužící jako opora a silný kuželovitý zobák k tesání do kmenů a větví. Typickou potravou jsou larvy
dřevokazného hmyzu (brouků, mravenců), který vytahují extrémně dlouhým jazykem s prodlouženými rohy jazylky,
obtáčejícími celou hlavu. Hnízdí ve stromových dutinách, které si obvykle sami vytesávají a které po nich využívá celá
řada dalších druhů ptáků i savců. Samci, samice a mláďata se u některých liší kresbou hlavy (rozsah červené barvy).
Až na krutihlava jsou naše druhy stálé. Jde o indikátorové druhy reflektující kvalitu životního prostředí. Protože jsou
mnozí hnízdně vázáni na ubývající staré stromy, jsou ohroženi odlesňováním a intenzivními postupy v lesnictví; např.
v západní Evropě jsou vzácnější než u nás. Některé velké atraktivní druhy byly bohužel vyhubeny.
V ČR je největším druhem (délka až 50 cm) datel černý (Dryocopus martius), který hnízdí především ve starších
rozsáhlejších lesích. Z našich 5 druhů černobíle zbarvených strakapoudů je nejhojnější strakapoud velký
(Dendrocopos major), který je všežravý a částečně synantropní (běžně i v parcích a zahradách). Často “kroužkuje”
stromy, kdy naklovává jejich kůru v kruzích a pojídá pak mízu. Za toku namísto vokalizace hlasitě bubnuje na
rezonujících větvích stromů. V poslední době poškozuje izolace na budovách. Ze dvou našich druhů zelenavě
zbarvených žlun se žluna zelená (Picus viridis) často zdržuje na zemi, kde plení mraveniště. Obývá i městské parky,
prozradí se nápadným křikem.
Řád: sovy (Strigiformes)
Noční ptáci podobní dravcům ("noční dravci"), jimž jsou podle nových poznatků blízce příbuzní. Mají dlouhé drápy
(nebezpečí při manipulaci) a vratiprst. Opeření mají měkké, někdy s první ruční letkou upravenou k neslyšnému letu tzv. hřebínek. Tichý let jednak nevyplaší kořist, jednak umožňuje sově kořist slyšet. Hlava je velká s velkýma
nepohyblivýma očima směřujícíma dopředu, což umožňuje stereoskopické vidění a odhad vzdálenosti. Nesmírně
pohyblivý je ovšem krk (bez potíží otočí hlavu o 180 o). Oči sov jsou snad nejdokonalejší mezi ptáky a i sluch je
vynikající. Sovy vidí i za téměř úplné tmy, a to černobíle, neboť sítnice obsahuje téměř výhradně tyčinky. Vidí však
dobře i ve dne. Kolem očí je péřový “závoj”, který napomáhá jako parabola soustředit zvuky k uším. Ty jsou
asymetricky postavené, což pomáhá akusticky zaměřit i kořist, kterou nevidí (např. hlodavce pod sněhem). Ozývají se
druhově specifickým houkáním, zejména v předjaří. Sovy jsou masožravé, zbytky potravy regurgitují jako vývržky.
Hnízdí na stromech, v dutinách, na skalách, ale i v budovách. Často používají cizí hnízda. Nidikolní mláďata krmí oba
partneři. Drastický úbytek mnoha druhů byl způsoben mj. ztrátou hnízdních příležitostí (zakrývání vletových otvorů ve
věžích kvůli holubům), přestavbou tradičních zemědělských stavení na víkendové chalupy, kácením starých ovocných
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stromů, chemizací a lovem. Nedostatek přirozených hnízdišť ornitologové kompenzují rozmísťováním speciálních
budek.
Kosmopolitně rozšířená sova pálená (Tyto alba) patří do čeledi sovovitých (Tytonidae). V ČR výrazně ubývá.
Hnízdí v nižších polohách, a to synantropně ve věžích kostelů a zemědělských stavbách.
Všechny naše ostatní sovy patří do čeledi puštíkovitých (Strigidae). Největší z nich je výr velký (Bubo bubo).
U nás hnízdí nehojně hlavně v zaříznutých skalnatých údolích řek nebo v lomech, a to na skalách nebo i na zemi na
svazích. Péřová "ouška" na hlavě výra a kalouse nemají se skutečnýma ušima ani se sluchem nic společného. Jeho
častou kořistí jsou ježci a potkani; loví i menší druhy sov a dravce. Hojnou sovou je puštík obecný (Strix aluco), který
kromě lesů osídluje i parky a zahrady. Kalous ušatý (Asio otus) je také běžný; preferuje otevřenější krajinu. Zimuje
pospolitě na hřbitovech, v parcích apod. Oba druhy jsou významnými predátory drobných zemních savců (hraboši,
norníci), stejně jako sova pálená. Sýček obecný (Athene noctua) je již od starověku symbolem moudrosti (vědecký
název podle bohyně Athény). V ČR drasticky ubývá, vzácně hnízdí v nižších polohách v zemědělské krajině a osadách
na budovách a ve starých sadech v dutinách stromů. Potravu tvoří hlavně hraboši, v době hnízdění žížaly. Jemu
podobný je sýc rousný (Aegolius funereus), obývající boreální tajgu a u nás převážně horské jehličnaté lesy. Zde hnízdí
i naše nejmenší sova (velikosti hýla) kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum).
Řád: dravci (Accipitriformes)
Ptáci s hákovitě zahnutou horní čelistí zobáku, nozdry jsou v měkkém ozobí, nohy (spáry, pařáty) jsou ukončeny
zahnutými ostrými drápy. Pohlavní dimorfismus může spočívat ve velikosti (samice bývají větší) nebo ve zbarvení
(dichroismus). Zbarvení bývá u našich druhů nenápadné, v hnědých nebo šedých tónech. Až na výjimky loví živočišnou
potravu nebo jsou mrchožraví. Mají dokonalé smysly (zejména zrak). Staví často mohutná hnízda na vyvýšených
místech (vysoké stromy, skály), ve kterých mohou hnízdit i několik let po sobě. Obvykle hnízdí jednotlivě, zřídka
koloniálně (např. supi) a jsou teritoriální. Hnízdní revír bývá velký (např. u potravně specializovaného včelojeda 10-40
km2). Tok probíhá v letu a projevuje se vzdušnými akrobatickými manévry. O nidikolní mláďata pečují obvykle oba
partneři, jejichž svazek je u mnoha druhů (hlavně u velkých orlů) monogamní a dlouhodobý. Inkubace v závislosti na
velikosti druhu trvá 1-2 měsíce, krmení mláďat do jejich vzletnosti 24-150 dnů. Snůšky u velkých druhů jsou málo
početné, inkubace i krmení rodiči dlouhé. S výjimkou supů krmí mláďata jen samice, samci většiny druhů v prvé fázi
hnízdění opatřují veškerou potravu. U některých druhů však nedokáže mláďata nakrmit a ta při ztrátě matky hynou.
Mláďata se osamostatňují desítky (káně v 40-60 dnech) až stovky dní (harpyje) po opuštění hnízd, pohlavní dospělosti
dosahují poměrně pozdě (velcí orli ve 3-4 letech, poštolky již ve 2. roce). Mladí ptáci se často po osamostatnění
objevují daleko od hnízdišť v kulturní krajině (např. velcí orli). Podobně jako řada jiných ptáků bývají dravci poměrně
dlouhověcí (např. káně lesní kolem 25 let, orli ještě více). Úniková vzdálenost před člověkem je u nás oproti jiným
ptákům velká. Tažné druhy protahují ve velkých počtech určitými migračními koridory, kde skýtají velkolepou
podívanou (Bospor, Gibraltar, Panama, Izrael). Druhová identifikace dravců podle letové siluety je velmi náročná.
Je při ní třeba zvažovat mj. vliv momentálního způsobu letu a světelných podmínek. Právě neschopnost myslivců
dravce správně identifikovat je jedním z důvodů, proč není povolen odstřel ani běžných druhů, neboť v důsledku
záměny by vzala za své řada vzácných chráněných dravců. V minulosti mnozí nejprve stříleli a až poté určovali v duchu
pochybné zásady "co má zahnutý zobák, patří dolů".
Dravci tak byli a mnohde stále jsou pronásledováni, zejména jako potravní konkurenti člověka nebo pro trofeje.
I v ČR místy přetrvává ilegální odstřel dravců, lov do zakázaných tzv. jestřábích košů a zejména trávení pomocí
návnad. Hlavní nebezpečí však dnes představují nevhodné typy elektrického vedení (v ČR je asi 750 tis. tzv. sloupů
smrti v liniových vedeních o napětí 22 kV), které mají za následek desítky tisíc trvale zmrzačených či upálených ptáků
ročně. Vzhledem k pomalé reprodukční dynamice a nízké populační hustotě jsou zejména velké druhy velmi zranitelné.
Mnoho druhů je celosvětově ohroženo vyhubením (např. impozantní orel opičí z Filipín). Sokolnictví je výcvik
a použití dravců a sokolů k lovu, které má tradici sahající až do starověku. Populární je dnes zejména v bohatých
arabských zemích. Ve Střední Asii byli orli skalní cvičeni dokonce k lovu vlků. Chovají se i mezidruhoví kříženci
některých sokolů. V sokolnické mluvě se samec nazývá terček. Sokolničtí dravci se dnes používají i k plašení ptáků na
letištích, kde by tito mohli způsobit havárii. V souvislosti se sokolnictvím někdy dochází k vylupování např. orlích
hnízd ve volné přírodě, která pak musí být hlídána. Vyžadují kvalifikovanou a specializovanou veterinární péči (např.
na Středním východě jsou špičkové kliniky pro sokolnické dravce). Přitom je třeba mít na zřeteli nejen enormní cenu
sokolnicky vycvičených ptáků, ale i nevyčíslitelnou kulturní hodnotu vzácných druhů. Dravci, sokoli i sovy se velmi
často ocitají v záchranných stanicích pro hendikepované živočichy. Mnohde se realizují nákladné reintrodukční
programy nezbytné k záchraně druhů (např. kondor kalifornský). Zbývající populace supů v Evropě jsou mnohde
závislé na přikrmování kadávery v tzv. supích restauracích, což může narážet na nepochopení ze strany veterinárních
orgánů. V Indii byli dříve běžní supi prakticky vyhubeni veterinárními přípravky pro skot.
Čeleď: jestřábovití (Accipitridae)
V ČR je nejběžnějším dravcem káně lesní (Buteo buteo), která obývá lesy i kulturní krajinu. Rozpětí křídel je 110130 cm. Bývá hnědá s úzkým světlým pásem přes prsa, ale zbarvení může být variabilní. Vsedě špičky křídel dosahují
konce poměrně krátkého ocasu. V dospělosti má tmavé oko. Silueta je poměrně kompaktní, křídla dlouhá a široká, ne
špičatá, ocas dosti krátký a široký. Let je poněkud těžkopádný, mávání je střídáno krátkými úseky klouzavého letu.
Ocas je jemně proužkovaný, spodní krovky křídelní jsou v letu tmavší než zbytek křídla. Ozývá se typickým hvízdáním.
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Hnízdí na stromech v lesích, ale loví v otevřené krajině, kde chytá především hraboše polní (přes 90 % potravy).
Na kořist číhá vsedě, někdy se i třepotá na místě pomalejšími rázy křídel než poštolka. Přítomnost kání na polích lze
podpořit umísťováním tzv. berliček. Je stálá nebo potulná. Velmi podobná káně rousná (B. lagopus) hnízdí v severské
tundře, u nás je pouze jako pravidelný zimní host. Liší se opeřenými běháky (rousy), obvykle celkově světlejším
zbarvením a kresbou spodní strany křídel a ocasu. Káni lesní je podobný včelojed lesní (Pernis apivorus), který je
potravním specialistou na blanokřídlý hmyz; zejména vyhledává plástve vos a čmeláků. Chované včely medonosné
neloví. Hnízdí v lesích, mnohem řidčeji než káně lesní. Má variabilní zbarvení, subtilní hlavu a světlé oko.
Pro motáky je typický eratický let (kolísání nízko nad terénem, náhlé obraty), “závoj” na obličeji připomínající sovy
a výrazný pohlavní dichroismus. Nejběžnější v ČR je moták pochop (Circus aeruginosus). Hnízdí na zemi u vody v
rákosí, takže na jaře se s ním setkáváme v blízkosti rybníků. Je tažný, loví převážně malé savce a ptáky na hnízdech, po
vyhnízdění hlavně hraboše na polích. Silueta je štíhlejší než u káně, na rozdíl od ostatních motáků nemá pochop bílý
kostřec. Samec je světle šedý s černými špičkami křídel a na trupu a křídelních krovkách je hnědý. Samice je
tmavohnědá se světlou hlavou.
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) dosahuje velikosti káně, podobně jako předchozí druhy. Má světlé až červené oko,
tmavý vrch, světlou příčně vlnkovanou spodinu, ocas vsedě přesahuje špičky křídel. V letu má dlouhý ocas, krátká,
široká a tupě zakončená křídla. Mladý pták má podélně skvrnitou spodinu. Může příležitostně ulovit i tzv. lovnou zvěř,
čímž se dostává do konfliktu s člověkem, který na podkladě tradovaných nepodložených informací přetrvává dodnes.
Loví středně velké ptáky a savce až do velikosti tetřeva a zajíce, převažuje však kořist mnohem menší. Loví hlavně
v lesích, kde manévruje ve větvích, ale také číhá ukryt v koruně stromu. Hnízdí v lesích na stromech, na našem území
poměrně řídce. Krouží jen v době toku, žije velmi skrytě, takže jej lze spatřit jen výjimečně. Lovecky je velmi
výkonným dravcem a využívá se proto sokolnicky. Jakousi “miniaturou” jestřába je krahujec obecný (Accipiter nisus)
o velikosti holuba resp. poštolky. Menší samec má vrch šedý a spodinu dorezava, větší samice je nahoře více dohněda
a spodina nemá rezavý tón. Je to hlavní predátor vrabců. Při lovu se obratně kličkuje mezi větvemi aj. překážkami.
Je hojnější než jestřáb a objevuje se i ve městech.
Z orlů se v ČR nejčastěji setkáme s největším evropským zástupcem orlem mořským (Haliaeetus albicilla), který
má rozpětí křídel téměř 2,5 m. Má neopeřený běhák, v dospělosti klínovitý bílý ocas, bělavou hlavu a světlý mohutný
zobák. Je vázán na větší vodní plochy a v zimě se soustřeďují až desítky jedinců na nezamrzlých místech (jižní Morava,
jižní Čechy). Kromě ryb, ptáků a savců požírá často mršiny, což jej činí velmi zranitelným při ilegálním trávení pomocí
návnad s karbofuranem (viz www.karbofuran.cz). Orel mořský u nás nadlouho vymizel a dnes v souvislosti se
zotavováním hlavně severních populací opět hnízdí. Do horských oblastí SR byl zatlačen holarkticky rozšířený orel
skalní (Aquila chrysaetos) se zlatavou šíjí (viz angl. golden eagle) a rozpětím až 230 cm. Mladí ptáci mají v křídlech a
ocase s věkem postupně ubývající bílé zbarvení (viz pera v čelenkách severoamerických indiánů). Dnes je tento
nejznámější druh orla reintrodukován v oblasti Moravskoslezských Beskyd, odkud mladí ptáci konají potulky po celém
území ČR. Orli skalní snáší 2 vejce, ale pravidelně vyvádí jediné mládě. Druhé mládě je starším sourozencem
pravidelně ubito k smrti – kainismus, (druhé mládě slouží jako jakási rezerva v případě úhynu staršího sourozence).
Orli mají obecně v letu “prknovitá” křídla s výrazně prstovitě roztaženými letkami.
Řád: sokoli (Falconiformes)
Sokoli jsou obvykle klasifikováni jako čeleď nebo podřád dravců, podle nových poznatků by však měli být
samostatným řádem.
Čeleď: sokolovití (Falconidae)
Střední až malí ptáci s delšími, užšími a zašpičatělými křídly a často užším delším ocasem. Loví obvykle letící
kořist, takže dosahují velké rychlosti a obratnosti. Někteří chytají i pozemní kořist (např. poštolka obecná). K trhání
potravy jim slouží ostrý výběžek na horní čelisti zobáku – tzv. zejk. Nestaví vlastní hnízda, ale obsazují opuštěná
hnízda jiných ptáků (např. krkavcovitých nebo dravců).
Nejhojnějším sokolem v ČR je poštolka obecná (Falco tinnunculus), která obývá zemědělskou krajinu a často
hnízdí i ve městech na budovách (synantropizace). Je poměrně malá (rozpětí křídel 70-80 cm, délka 35 cm). Samec má
šedou hlavu i ocas s černým koncovým pruhem a rezavý hřbet; samice je hnědá a skvrnitá. Její dominantní potravou je
hraboš polní. Často se při lovu vznáší na místě třepotavým letem. Ozývá se pronikavým křikem. Hnízdí i ve vraních
hnízdech, dutých stromech a s oblibou obsazuje budky. Je částečně tažná. Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) je shora
je břidlicově šedočerný, má široké tmavé vousy na lících a příčně vlnkovanou spodinu. Rozpětí křídel je zhruba 1 m.
Populace tohoto kosmopolitně rozšířeného ptáka doznala v souvislosti s používáním chemických přípravků na bázi
DDT celosvětového kolapsu, kdy docházelo k ztenčení skořápek a rozsednutí vajec. V současné době populace
regeneruje, sokoli jsou vysazováni a nepočetně hnízdí i v ČR. Jsou to vynikající letci; loví téměř výhradně letící ptáky,
zejména holuby. Při střemhlavém letu dosahují nejvyšší rychlosti ze všech ptáků (300 km/h). Stejně jako orli je sokol
heraldickým ptákem. Hnízdí především na skalách a budovách (i kostelní věže v centru měst), méně v prázdných
stromových hnízdech jiných ptáků.
Řád: papoušci (Psittaciformes)
Podle nových poznatků by mohli představovat nejbližší příbuzné (sesterskou skupinu) pěvců. Jsou rozšířeni
pantropicky, na jižní polokouli zasahují až do mírného pásma (přes 350 druhů). Centrem jejich diverzity jsou tropy a
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subtropy australské a poté neotropické oblasti. Ferální populace uniklé ze zajetí nebo vysazené přežívají místy v Evropě
a v USA (např. papoušek mniší, Myiopsitta monachus). Jsou to převážně arborikolní, zeleně nebo pestře zbarvení ptáci
s vysokou inteligencí, často chovaní v zajetí.
Řád: pěvci (Passeriformes)
Obvykle menší ptáci s anizodaktylní nohou. Typovým rodem je vrabec (Passer), od nějž je odvozen vědecký název
řádu. Pěvci jsou evolučně nejúspěšnější skupinou ptáků; čítají více druhů než všechny ostatní řády dohromady. U nás
jsou nejdiverzifikovanějším řádem obratlovců a i celosvětově zahrnují např. 2x více druhů než hlodavci. U mnoha
druhů je vyvinut pohlavní dimorfismus, kdy samci jsou větší a pestřeji zbarvení než samice. Jsou původně stromoví, jen
výjimečně někteří jeví vazbu na sladké vody (např. skorci), mořské druhy zde zcela chybí. Hmyzožravé pěvce poznáme
podle tenkého šídlovitého zobáku, zatímco semenožraví jej mají krátký a kuželovitý. Mláďata jsou však téměř vždy
krmena bezobratlými. Mláďata jsou extrémně nidikolní a charakteristickým způsobem žadoní o potravu. Žijí zpravidla
v monogamii, ale mimopárové kopulace bývají běžné. Mnozí pěvci využívají při výchově potomstva mláďata
z předešlého roku.V zimě se mnozí pěvci sdružují do hejn, někdy druhově smíšených, která se potulují krajinou, ale na
jaře se opět rozpadají na páry, které obsadí teritorium, v němž zahnízdí. Rovněž po vyhnízdění dochází k potulkám a
rozptylu (pohnízdní disperze). Zpěv má především teritoriální funkci. Obvykle jen samci jej prezentují v době hnízdění
(u nás jaro), především brzy ráno. Kromě zpěvu se ozývají řadou dalších zvuků, obvykle označovaných jako vábení,
varování aj. Hlas je druhově specifický, ale jeho některé formy, např. poplašný křik, jsou srozumitelné i jiným druhům.
Podle zpěvu lze tak pěvce spolehlivě druhově identifikovat. Tropické druhy se v mnohém odlišují od pěvců z mírného
pásma, např. značně menšími snůškami, duetovým zpěvem obou pohlaví aj. Protože většina pěvců žije v tropech, jsou
výjimkou spíše vlastnosti našich pěvců než naopak. Mnohé čeledi s jedním nebo několika málo zástupci u nás jsou na
druhy velmi bohaté v oblastech svého evolučního původu - např. strnadi a střízlíci v Americe, skřivani a vlaštovky
v Africe. Někteří pěvci bývali nebo dosud jsou loveni např. z gurmánských důvodů (Itálie). U nás v minulosti byli
a v rozvojových zemích stále jsou ve velkém rozsahu chytáni v přírodě a chováni v klecích. Masový odchyt vede ke
snížení početnosti; některé druhy byly přivedeny na pokraj vyhubení a poslední lokality jejich výskytu musí být
utajovány. V souvislosti s devastací prostředí v tropických zimovištích ubývá některých druhů tažných ptáků (např.
v Severní Americe). Řada druhů je chráněných a některé druhy byly vyhubeny. Velmi významná je kulturní a estetická
hodnota pěvců ve volné přírodě.
Čeleď: skřivanovití (Alaudidae)
Skřivan polní (Alauda arvensis) je v ČR silně ubývající, původem stepní druh, který proto hnízdí na zemi v polích
a lukách, nesedá na stromy ani keře a trylkovitě zpívá při stoupavém třepotavém letu ve výšce nad otevřenou krajinou.
Je nenápadně hnědavě zbarvený a skvrnitý s naznačenou chocholkou. Je tažný, přilétá již během února (viz pořekadlo o
Hromnicích). Hnízdí na zemi, živí se smíšenou potravou.
Čeleď: vlaštovkovití (Hirundinidae)
Hmyzožravé tažné druhy lovící kořist v letu. Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) si staví hliněná, slinami
slepovaná shora otevřená hnízda miskovitého tvaru na stěnách uvnitř stájí a hospodářských budov ve vesnicích. Jde
o ubývající druh (ztráta hnízdních příležitostí rušením stájí aj.). Jiřička obecná (Delichon urbica) se od vlaštovky liší
bílým kostřecem, který je velmi nápadný při obratech za letu (viz slovenský název belorítka). Má též méně vykrojený
ocas bez drátovitě vybíhajících per a kompletně bílou spodinu včetně hrdla. Synantropizace je na vyšším stupni,
poněvadž hnízdí i na budovách ve velkých městech. Hnízdo je na rozdíl od vlaštovčího shora až na vletový otvor
přilepené ke stropu.
Čeleď: konipasovití (Motacillidae)
S hmyzožravými tažnými konipasy se setkáme především v blízkosti vody. Typické je pro ně potřásání dlouhým
ocasem (lidově třasořitka, slovensky trasochvost). U nás nejhojnější je černobíle a šedě zbarvený konipas bílý
(Motacilla alba). Je částečně synantropní a vyskytuje se často u zemědělských objektů.
Čeleď: střízlíkovití (Troglodytidae)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) patří k našim nejmenším ptákům. Je hnědý, má krátký ocas i křídla
a zavalitý vzhled (viz slovenský název oriešok). Pohybuje se v lesním podrostu, kde na sebe upozorní na svou velikost
nezvykle silným hlasem. Je hmyzožravý.
Čeleď: drozdovití (Turdidae)
Jsou všežraví nebo hmyzožraví; častou potravou kosa a drozdů jsou žížaly. Mezi drozdy (rod Turdus) patří i velmi
hojný kos černý (Turdus merula), který byl původně tažným plachým lesním ptákem, ale dnes žije synantropně a je
zčásti stálý. Samci jsou černí se žlutým zobákem, kdežto samice a mladí jedinci tmavohnědí. Flétnový zpěv samců se
při umělém osvětlení ve městech ozývá i v noci už od zimy. Drozd zpěvný (Turdus philomelos) patří mezi vynikající
zpěváky. Shora je hnědý, světlou spodinu má výrazně skvrnitou. Kromě lesů je běžný i v zahradách a městských
parcích. Je tažný. Drozd kvíčala (Turdus pilaris) má poněkud pestřejší zbarvení. V minulosti byly kvíčaly jako lovná
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pernatá zvěř stříleny a pojídány. Naším nejlepším zpěvákem je slavík obecný (Luscinia megarhynchos). Je hnědě
zbarvený s narezavělým ocasem. Hnízdí v nižších polohách (okraje listnatých lesů s keřovitým podrostem, parky,
rozptýlená zeleň, zpustlé zahrady). Při zpěvu, který prezentuje i v noci (slavičí tlukot), se skrývá v houští nevysoko nad
zemí. Je hmyzožravý a tažný. Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) hnízdil původně na skalách, dnes především ve
městech a vesnicích na domech. Je známý jako “kominíček”, neboť samec má černošedé zbarvení a svůj skřípavý zpěv
prezentuje ze střech a komínů.
Čeleď: pěnicovití (Sylviidae)
Na druhy početná čeleď hmyzožravých tažných ptáků. Naší nejhojnější pěnicí je pěnice černohlavá (Sylvia
atricapilla) se širokou ekologickou valencí (výskyt od zahrad až po nížinné i horské lesy). Velmi nápadný je její hlasitý
jásavý trylkovitý zpěv. Samec má na temeni hlavy černou čapku, samice a mláďata rezavou. Většina druhů našich
rákosníků (Acrocephalus spp.) žije v porostech v blízkosti vody, odkud se ozývají cvrčivě vrzavým hlasem. Jsou
nenápadně hnědě zbarvení. Rákosníkům podobné jsou cvrčilky (Locustella spp.), jejichž hlas připomíná stridulaci
rovnokřídlého hmyzu (lat. locusta = saranče, kobylka).
Čeleď: lejskovití (Muscicapidae)
Lejskové vyletují za letícím hmyzem, na nějž číhají vsedě. Tento způsob lovu se odráží v jejich názvu v mnoha
jazycích kromě češtiny (např. slovensky muchárik, rus. mucholovka, angl. flycatcher aj.). Jejich zobák je proto sice
tenký, ale široký. I u lidských obydlí se vyskytuje nenápadně zbarvený lejsek šedý (Muscicapa striata). Lejsek
bělokrký (Ficedula albicollis) se zdržuje v korunách stromů v listnatých lesích, kde jej není snadné spatřit navzdory
nápadnému černobílému zbarvení samců. Hnízdí ve stromových dutinách a budkách a je u nás předmětem intenzivního
ornitologického výzkumu. V lesích a parcích žije červenka obecná (Erithacus rubecula), řazená dříve mezi drozdy.
Je hnědá s oranžovou náprsenkou. Její tenký zobák prozrazuje, že se živí převážně hmyzem.
Čeleď: sýkorovití (Paridae)
Menší, převážně hmyzožraví ptáci hnízdící v dutinách včetně umělých (sloupy, trubky, škvíry ve zdivu, budky).
Patří sem běžné druhy známé ze zimních krmítek jako výrazně synantropní a euryvalentní sýkora koňadra (Parus
major) a sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus). Modřinka je menší, má bleděmodré temeno a chybí jí černý podélný
pruh na spodině. Sýkory se po vyhnízdění potulují ve smíšených hejnech s ptáky jiných druhů (gildy).
Čeleď: brhlíkovití (Sittidae)
Běžně u nás v lesích i městských parcích hnízdí brhlík lesní (Sitta europaea). Snadno jej zaregistrujeme díky
nápadnému hlasu. Tvarem těla, šplháním po kmenech a větvích i hnízděním v dutinách stromů brhlíci připomínají
miniaturní datly (konvergence).
Čeleď: krkavcovití (Corvidae)
Větší pěvci se silným zobákem. Hlas je nelibozvučný, ale dokáží dobře imitovat různé zvuky (zejména krkavec).
Jsou všežraví (potravní oportunisté, generalisté), nesmírně adaptabilní a velmi inteligentní. Z těchto důvodů patří
k evolučně nejúspěšnějším ptákům a dokáží prosperovat a šířit se i v současných, pro jiné druhy nepříznivých
podmínkách. Myslivci je viní z ničení mláďat jiných ptáků a drobné lovné zvěře a mají tendenci je odstřelovat. Havrani
se mohou uplatnit jako potenciální přenašeči patogenních bakterií. Letící běžné krkavcovité ptáky odlišíme od dravců
podle vystupujícího zobáku a chybějící hnědé barvy.
K běžným lesním druhům patří sojka obecná (Garrulus glandarius). Před vetřelci varuje chraplavým hlasem, který
je srozumitelný celé řadě dalších živočichů ("lesní policie"). Na podzim si vytváří zásoby žaludů, lískových ořechů aj.
a v případě nouze je v zimě vyhledává. Vyskytuje se i v městských parcích (včetně VFU). V křídle má sojka modré
zrcátko, při těžkopádném letu vynikne bílý kostřec. Straka obecná (Pica pica) má dlouhý ocas, staví si kulovitá hnízda
se stříškou a je známá svou afinitou k sběru lesklých předmětů. Kavka obecná (Corvus monedula) hnízdí v koloniích
v dutinách (často na budovách, vzácně ve skalách a stromech). Je to u nás ubývající druh (nicméně se s nimi setkáme i v
centru Brna). Kavky byly v minulosti často ochočovány. Od vrány se liší menší velikostí, kompaktnějším vzhledem,
menším kontrastem mezi černým a šedým zbarvením, kratším zobákem, světlým okem a „nosovým“ hlasem. Havran
polní (Corvus frugilegus) má v dospělosti světlý lysý kořen zobáku. U nás hnízdí pouze lokálně v koloniích na
stromech, takže na jaře a v létě se s havrany na většině území ČR běžně nesetkáváme. Naše populace se v zimě
posunují jihozápadně, ale přilétají naopak populace z Ruska (okolí Moskvy). Početná hejna černých ptáků, která se přes
zimu zdržují v našich městech a na polích, tedy nejsou tvořena vranami, ale jde o havrany. Známá jsou jejich zimní
nocoviště, kam se slétá z okolí i desetitisíce jedinců (tradiční nocoviště nedaleko Brna až 150 tis. ex.). Naproti tomu
vrány žijí u nás převážně v párech nebo rodinných skupinách a jsou stálé. Vrána černá (Corvus corone) žije na západě
ČR, východněji se vyskytuje vrána šedá neboli (myslivecky) šedivka (C. cornix). Dříve byly považovány za subspecie
téhož druhu, tj. byly pokládány za konspecifické. Hnízda vran využívají i jiné druhy ptáků a někteří sokolovití dravci
jsou tak na jejich přítomnost plně odkázáni (poštolka, ostříž). Náš největší pěvec, krkavec velký (Corvus corax), se k
nám postupně rozšířil ze Zakarpatské Ukrajiny přes Slovensko, kde byl původně vázán na přítomnost velkých
predátorů, protože se živí mj. mršinami.
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Čeleď: špačkovití (Sturnidae)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) běžně hnízdí u lidských sídel, kde obsazuje budky, často hnízdí i v dutinách
stromů v listnatých lesích. Od kosa jej rozeznáme podle hlasu, menší velikosti, kratšího ocasu, trojúhelníkových křídel
v letu, purpurově zeleného lesku peří, světlých skvrnek a především pohybu – špaček neskáče snožmo jako kos, ale
kráčí. Mladí ptáci jsou šedohnědě zbarvení. Je převážně tažný. Potravu (zejména bezobratlé) hledá hlavně na zemi. Po
vyhnízdění hejna špačků navštěvují ovocné sady a vinice, kde působí škody. Hejna špačků při zapadání na společná
nocoviště provádějí efektní vzdušné manévry.
Čeleď: vrabcovití (Passeridae)
Oba naše druhy vrabců jsou převážně zrnožravé a stálé. Vrabec domácí (Passer domesticus) má výrazný pohlavní
dimorfismus. Samice je šedohnědá, kdežto samec kontrastně kaštanový s šedou spodinou, černou a bílou kresbou.
Velikost černé skvrny na hrdle roste s věkem. Na rozdíl od vrabce polního má šedé čelo i střed temene a nemá černou
skvrnu na líci. Byl rozšířen člověkem po celém světě. Vrabec polní (P. montanus) pohlavní dimorfismus ve zbarvení
nemá. Obě pohlaví mají na hlavě kaštanově hnědou čapku a černou skvrnu na tváři. Oba druhy se adaptovaly na
civilizaci a především vrabec domácí obývá i velká města, kde hnízdí na budovách. Vrabec polní je u nás asi 5x méně
početný, žije spíše v zemědělské krajině, na periferiích měst a vesnic, více inklinuje k zemědělským objektům a hnízdí
i v dutých stromech v lesích. Vrabci mohou hrát roli při přenosu infekcí na domácí zvířata. Dnes dochází k poklesu
počtu vrabců, který začal v Británii a západní Evropě.
Čeleď: pěnkavovití (Fringillidae)
Početná čeleď převážně zrnožravých (granivorních) ptáků s krátkým kuželovitým zobákem. Létají houpavým
vlnkovitým letem, zpěv obsahuje štěbetavé a švitořivé pasáže, po vyhnízdění se často shromažďují do hejn.
Naším zřejmě nejhojnějším ptákem je pěnkava obecná (Fringilla coelebs). Jde o euryvalentní druh obývající
nejrůznější prostředí se stromy od městských zahrad až po horní hranici lesa. Má nápadně černobílá křídla; samec je
pestře zbarvený, převážně hnědavá samice poněkud připomíná samici vrabce domácího. Drobný zvonohlík zahradní
(Serinus serinus) se ozývá cvrlikavým zpěvem z vyvýšených míst i ve městech. Má skvrnitou kresbu, samec je zbarven
do zelenava a žluta. Velikostně i barevně je podobný čížek lesní (Carduelis spinus), který ovšem obývá jiné prostředí.
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) působí zavalitě, má černou hlavu, modrošedý vrch a u samce červenou spodinu. Čížek
i hýl hnízdí v jehličnatých lesích, ale v zimě se v hejnech potulují i v kulturní krajině v nížinách. Zvonek zelený
(Carduelis chloris) je podstatně větší než zvonohlík, jeho zelenavé opeření je neskvrnité a má jiný hlas. V zajetí byla
vyšlechtěna řada barevných mutací. Stehlík obecný (C. carduelis) je naším nejpestřejším pěvcem; má červeno-bíločernou kresbu hlavy a v letu vyniká žlutý pás v křídlech. Po vyhnízdění se objevuje na ruderálních plochách s bodláky.
Býval chován pro atraktivní zjev i zpěv. Konopka obecná (C. cannabina) je ptákem otevřené kulturní krajiny
s rozptýlenou zelení a lidských sídel, podobně jako zvonohlík, zvonek a stehlík. Až na zvonohlíka jde o stálé druhy.
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) má z našich pěnkavovitých nejmohutnější zobák, uzpůsobený
k louskání pecek.
Čeleď: strnadovití (Emberizidae)
Převážně semenožraví pěvci s kuželovitým zobákem. U nás je hojný strnad obecný (Emberiza citrinella), který
obývá okraje lesů i zemědělskou krajinu s rozptýlenou zelení, v zimě se v hejnkách stahuje k obcím. Ve zbarvení samce
jsou nápadné žluté a zčásti i rezavé tóny, kterými se kromě jiného liší od mnohem menšího zvonohlíka.
Třída: savci (Mammalia)
Savci se poprvé objevili v triasu před 225 miliony let. Předkové savců vzešli ze synapsidní linie plazů (Pelycosaura,
Therapsida, Theriodonta), kteří byli v triasu dominantní skupinou suchozemských obratlovců. První savci později
doslova živořili “ve stínu” tehdy na Zemi vládnoucí skupiny dinosaurů. Byla to drobná zvířata připomínající dnešní
hmyzožravce, která se střetům s plazy vyhýbala nočním způsobem života. S jejich suchozemským původem a převážně
noční aktivitou zřejmě souvisí vznik endotermie, tzn. že savci si udržují relativně stálou tělesnou teplotu mezi 36-39°C.
Teprve vymření dinosaurů na konci druhohor umožnilo explozivní rozvoj savců a obsazení uvolněných ekologických
nik. Třetihory se staly érou savců. Tehdy vytvořili i skupiny zcela vázané na vodu (Sirenia, Cetacea) a skupinu
dokonale ovládající létání (Chiroptera), která v některých ekosystémech dominuje mezi létajícími živočichy s noční
aktivitou.
Savci se sice neřadí mezi druhově nejpočetnější skupiny živočichů (dnes známe na 5 400 žijících druhů), avšak
dosahují velké rozmanitosti co do rozdílů ve velikosti (nejmenší – bělozubka Suncus etruscus a jeden druh netopýra
váží 1,5-2 g, největší – plejtvák obrovský měří přes 30 m a váží 160 t), vzhledu i způsobu života.
Charakteristické znaky:
Tělo pokrývá srst, složená z několika typů chlupů, a její modifikace jako jsou různé bodliny, ostny, šupiny
a krunýře, popř. u některých srst druhotně vymizela a zbylo z ní nanejvýš pár smyslových chlupů. Savci mají kožní
žlázy několika typů – potní, mazové, pachové a především mléčné žlázy. Většina savců rodí živá mláďata, zárodek
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prodělává vývoj v těle matky a je vyživován prostřednictvím placenty, po porodu jsou mláďata krmena mateřským
mlékem. Spodní čelist je tvořena jedinou párovou kostí os dentale (mandibula), je zde sekundární čelistní kloub.
Heterodontní chrup je rozlišený na řezáky, špičáky, třenáky a stoličky. Ve středním uchu jsou tři sluchové kůstky:
malleus, incus, stapes. Savci mají mohutnou druhotnou kůru koncového mozku (neopallium), uzavřený krevní oběh,
čtyřdílné srdce, pouze levý oblouk aorty, bezjaderné krvinky. Tělní dutina je rozdělena svalnatou bránicí na hrudní
a břišní část, podílí se na dýchacích pohybech. Mají ukončený tělesný růst. Jsou homoiotermní
Morfologie
Až na malé výjimky je tělo savců členěné na hlavu, krk, trup, dva páry končetin a ocas, avšak vzájemné tělní
proporce se mění podle způsobu pohybu, potravy a prostředí, které obývají.
Kůže savců se skládá ze škáry a pokožky. Na bohatě prokrvenou a nervovými vlákny protkanou vazivovou škáru
(corium, dermis) nasedá pokožka (epidermis), kterou tvoří ploché buňky. Nově vzniklé buňky postupně vytlačují starší
k povrchu kůže, kde rohovatí, odumírají a odlupují se v podobě lupů. Pod kůží je vrstva podkožního vaziva,
prostoupená tukem. Spolu se srstí chrání tělo před ztrátami tepla a slouží i jako zásobárna živin resp. energie či vody.
Povrch těla kryje srst, která je pigmentována melaniny. Skládá se ze tří typů chlupů, tvořených keratinem. Ty jsou
stejně jako plazí šupiny epidermálního původu. Hlavními typy chlupů jsou vlníky, osiníky a pesíky. První dva typy,
kratší a jemnější, tvoří podsadu, která má zejména tepelně izolační vlastnosti. Pesíky jsou krycí chlupy a významně se
podílejí na zbarvení srsti. Chlup se skládá z dřeně, kůry a povrchové kutikuly. Vyrůstá a je vyživován z chlupové
cibulky uvnitř chlupového váčku (folliculus pili). Do chlupové cibulky pronikají vlásečnice a nervová vlákna, do
chlupového váčku ústí mazová žláza. Na chlupovou cibulku se taky upíná sval - vzpřimovač chlupu (musculus arrector
pili), který umožňuje ježení srsti. Zvláštním typem chlupů jsou vibrisy neboli chlupy hmatové či sinusové, které
nasedají na smyslové buňky a citlivá nervová zakončení. Slouží k orientaci v prostředí a časté jsou zejména na hlavě
např. hlodavců nebo šelem (“vousy”), dále třeba na nohou (veverky), ocase (bělozubky) atd. Modifikovanými chlupy
jsou i brvy, řasy, štětiny a ocasní žíně. Výměna srsti se označuje jako línání. V oblastech s periodickými změnami
klimatu je línání sezónním jevem. U našich savců proběhne obvykle úplné línání na jaře a částečné línání na podzim,
někdy bývá doprovázeno i změnou zbarvení (hranostaj, zajíc bělák). Výjimku tvoří kytovci, kteří zcela ztratili srst, ale i
u nich najdeme hmatové chlupy (keporkak).
U některých savců převládají na povrchu těla jiné rohovité útvary než srst, které vznikly její modifikací. Z těchto
tzv. kožních derivátů neboli kožních adnex jsou to především 3 základní typy rohovitého zakončení prstů: dráp, nehet
a kopyto. Kopyta sudokopytníků se obvykle označují paznehty nebo spárky (špárky). Dále to jsou různé bodliny
a ostny (ježury, ježci, bodlíni, dikobrazi), šupiny (luskouni), rohy (turovití, rohy nosorožců).
V kůži savců jsou četné žlázy. Základními typy kožních žláz jsou žlázy potní a žlázy mazové, které jsou většinou
rozeseté po celém těle. Šelmy a hlodavci mají potní žlázy pouze na holých částech těla – na nose, chodidlech
a v podpaždí. Hlavní funkcí potních žláz je ochlazování těla produkcí potu. Podílejí se též na tvorbě individuálního
pachu zvířete. Mazové žlázy obvykle ústí do chlupových váčků a jejich sekret zvláčňuje a mastí srst a pokožku, popř. ji
impregnuje proti promáčení. Na některých místech těla mají savci modifikované kožní žlázy, z nichž nejdůležitější jsou
pachové a mléčné žlázy. Pachové žlázy (osmeteria) vylučují sekret, který se na vzduchu vypařuje a v podobě pachového
signálu má velký význam v sociální, vnitrodruhové a mezidruhové komunikaci mezi savci. Mohou být umístěny v okolí
úst a uší, před očima (preorbitální), na krku, na bocích nebo na břiše, kolem análního otvoru a pohlavních orgánů, na
ocase, končetinách a jinde. Mléčné žlázy (mammae) vznikly přeměnou apokrinních potních žláz a jsou
charakteristickým znakem savců, o čemž svědčí i odvození vědeckého názvu této třídy – Mammalia. Při nahromadění
vytvářejí mléčná políčka (ptakořitní), mléčné bradavky či struky. V mléčné bradavce je větší počet samostatných
vývodů (vačnatci), zatímco delší struk obsahuje společný strukový kanálek (kopytníci). Bradavky jsou u placentálů
vytvořeny v 1-11 párech na prsou, na břiše, ve stydké krajině, na bocích a zcela výjimečně i na krku (ježci). Počet
bradavek resp. struků obvykle přibližně souvisí s maximálním počtem mláďat daného druhu. U některých vačnatců se
mláďata trvale přisají k bradavkám a pokud počet narozených přesáhne počet bradavek, přespočetná mláďata hynou.
Dokonalejší strategie je u placentálů, kde je v podobné situaci možné střídání mláďat a vyšší přežití.
Mléko (lac) je jediným zdrojem výživy mláďat savců v počátečním období života. Poskytuje všechny potřebné
živiny pro zdárný růst a vývin a je zdrojem vody. Obsahuje i minerály, vitaminy a látky i buňky s imunitní funkcí.
Sekret produkovaný mléčnou žlázou v prvém období po porodu se nazývá mlezivo (kolostrum). Zprvu vyšší obsah
většiny složek po porodu postupně klesá na hodnoty typické pro mléko daného druhu. Mlezivo je však zcela nezbytné
pro přežití mláďat především z důvodu vysokého obsahu protilátek, pro něž je střevo prostupné jen krátce po porodu.
Podíl mateřských protilátek předávaných mlezivem souvisí s typem placenty; druhy s málo prostupnou epitelioa syndesmochoriální placentou získávají vyšší podíl imunoglobulinů prostřednictvím mleziva než druhy
s hemochoriální placentou. Složení mléka se mezidruhově značně liší, což je nutno zohlednit při umělém odchovu
osiřelých mláďat pomocí náhražek na bázi mléka jiných druhů. Mléko rychle rostoucích nebo krátce laktujících zvířat,
např. kytovců a ploutvonožců, má mnohonásobně vyšší obsah živin, zejména tuku, než kravské mléko. Doba produkce
mléka (laktace), a tedy i kojení, je rozdílná v závislosti na druhu. Např. novorození ploutvonožci čepcolové jsou
odstaveni po 4 dnech (jejich mléko obsahuje 80 % tuku a mláďata přibírají denně až 5 kg). Naopak samice šimpanze
kojí mládě až tři roky.
Kostra savců je plně kostěná se zastoupením chrupavek a vaziva. Jako u ostatních obratlovců tvoří osu těla a kostry
savců páteř (columna vertebralis) složená z platycelních obratlů, oddělených meziobratlovými ploténkami. Má pět
morfologicky i funkčně odlišných oddílů: obvykle 7 krčních obratlů (první dva – atlas a axis zajišťují pohyblivé
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připojení lebky, a 5 dalších), 12 – 15 hrudních (mají mohutné trnové a postranní výběžky, nasedají na ně žebra),
6 bederních, 4 křížové (srostlé v kost křížovou – os sacrum) a 3 – 50 ocasních obratlů.
Hrudní končetiny se napojují k hrudi lopatkovým pletencem, v němž s výjimkou ptakořitných chybí kost krkavčí
(u vačnatců srůstá s lopatkou). Klíční kost je vyvinuta u šplhajících nebo skákajících savců, kde přední končetina koná
i pohyby do stran (např. hmyzožravci, letouni, primáti). U savců, kde je klíční kost rudimentární (šelmy, zajíci) nebo
zcela chybí (kopytníci), je lopatka (scapula) fixována jen vazy a svaly.
Pletenec pánevní končetiny sestává ze tří pánevních kostí, které srůstají v jamce kyčelního kloubu. Obě poloviny
pánve (pelvis) jsou navíc ventrálně spojeny sponou pánevní (symphysis pelvina), která může být u samic některých
druhů elastická. Podle způsobu našlapování se savci tradičně dělí na tři skupiny: ploskochodci došlapují na celou plochu
chodidla (např. hmyzožravci, hlodavci, medvědovití), poloploskochodci došlapují jen na jeho část (lasicovití)
a prstochodci jen na prsty (většina ostatních šelem). Nejdále v tomto směru pokročili kopytníci, kteří našlapují na
špičky prstů opatřené kopýtky, přičemž počet prstů může být redukován.
Také stavba lebky savců může být proměnlivá, což bývá často výrazem potravní specializace jednotlivých skupin.
Lebka je akinetická. Dolní čelist (mandibula) je u savců tvořena jedinou párovou kostí, která je vpředu pevně srostlá
(kromě některých hlodavců) a v zadní části má tři zřetelné výběžky – svalový, kloubní a úhlový. K lebce se připojuje
sekundárním čelistním kloubem na kosti spánkové (squamosum). Primární čelistní kloub mezi os articulare
a quadratum je přesunut do středního ucha. Po stranách týlního otvoru jsou dva týlní hrboly (condyli occipitales), jimiž
se lebka připojuje k páteři (bikondylní lebka). Je vytvořeno sekundární tvrdé patro. Jako jediní ze všech obratlovců mají
savci ve středním uchu tři sluchové kůstky: kladívko (malleus), kovadlinku (incus) a třmínek (stapes), přičemž stapes
odpovídá jediné sluchové kůstce (columella) ostatních obratlovců, malleus vznikl přeměnou a přesunem kosti kloubní
(articulare) a incus z kosti čtvercové (quadratum). Prstenčité tympanicum obklopující bubínek odpovídá vývojově kosti
úhlové (angulare). Lebka je akinetická.
Svalstvo savců je bohatě diferencováno. Na kostru se upíná soustava kosterního svalstva, dále je dobře rozvinuta
kožní svalovina, z níž jsou významné např. mimické svaly obličeje nebo kožní svaly trupu, které pohybují kůží.
U některých savců (ježci, luskouni, někteří pásovci) tvoří souvislý kožní svalový vak. U savců jsou značně vyvinuty
také žvýkací svaly (massetery) pro mechanické zpracování přijaté potravy vzniklé ze svaloviny žaberních oblouků,
a dále charakteristický plochý sval bránice (diaphragma), oddělující dutinu břišní a hrudní, který se výrazně podílí na
dýchání.
Nervová soustava savců je charakterizována především rozvojem mozku, jehož relativní velikostí předčí ostatní
obratlovce. Největší zvětšení zaznamenaly dvě hemisféry koncového mozku, dále došlo ke zmnožení šedé kůry
mozkové a rozvoji druhotné kůry (neopallium), v níž se nachází ústředí vyšší nervové činnosti. Původně hladký povrch
hemisfér se u pokročilejších skupin bohatě vrásní, přičemž vznikají mozkové brázdy (sulci) a mozkové závity (gyri).
Mícha na rozdíl od jiných obratlovců nedosahuje do ocasní části páteře a její konec tvoří tzv. cauda equina. Ze smyslů
je většinou nejdokonaleji vyvinut čich, který chybí pouze u kytovců. U řady skupin je zachován Jacobsonův orgán,
který je používán např. kopytníky při tzv. flémování v souvislosti s říjí. Na dalším místě stojí sluch, který je podpořen
rozvojem stavby sluchového ústrojí. Hlemýžď vnitřního ucha je stočený a obvykle jsou vyvinuty boltce. Mezi savce
s nejdokonalejším sluchem patří např. letouni a kytovci. S rozvojem sluchu souvisí i schopnost vydávat různě složité
zvuky. Savci rovněž dobře vidí, ale jako vůdčí smysl se uplatňuje pouze u některých skupin, např. u vyšších primátů.
Trávicí soustava je složitější než u jiných obratlovců. Ústní dutina je ohraničena svalnatými pysky a jako
nejdůležitější struktury obsahuje jazyk a zuby. Savci mají sekundární jazyk (lingua). Je to svalnatý, pohyblivý ústroj,
který primárně mísí a posunuje potravu do hltanu, ale může mít ještě další funkce. Mnozí sudokopytníci jím trhají
rostliny, šelmy ho užívají při pití, savci specializovaní k výživě mravenci a termity (ježury, mravenečníci, luskouni,
hrabáči) sbírají dlouhým lepkavým jazykem potravu atd. U některých skupin je zachována tzv. sublingua jako rudiment
primárního jazyka plazů (vačnatci, letouni, poloopice).
Chrup savců se skládá z několika typů zubů (tzv. heterodontní chrup), které mají ukončený nebo řidčeji
i neukončený růst. Rozlišujeme čtyři základní typy zubů: řezáky (I, dentes incisivi), špičáky (C, d. canini), třenáky
(P, d. praemolares) a stoličky (M, d. molares). Velikost, tvar a počet zubů úzce souvisejí se způsobem výživy. Jejich
počet a typ se zaznamenává číselným zápisem, tzv. zubním vzorcem nebo formulí ve tvaru zlomku, vyjadřujícím počet
jednotlivých typů zubů v jedné polovině horní a spodní čelisti počínaje od středu směrem na levou stranu??. Má-li vlk
zubní vzorec 3.1.4.2/3.1.4.3, znamená to, že z celkového počtu 42 zubů je 12 řezáků, 4 špičáky, 16 třenáků a 10
stoliček. Pokud některý typ zubu chybí úplně, píše se 0 a vzniklá mezera se nazývá diastema. Nejvyšší počet zubů se
označuje jako úplný chrup a má tyto vzorce: u vačnatců 5.1.3.4/4.1.3.4 a u placentálů 3.1.4.3/3.1.4.3. Jedná se
o nejvyšší počet v původním stavu, ale druhotně může být zubů i víc (u vačnatců až 58, u delfínů až 250). U savců jsou
zuby zpravidla difiodontní (dvě generace zubů), přičemž v mléčném chrupu chybějí stoličky. Zuby (dentes) jsou pevně
vsazené v lůžkách čelistí (alveolách) svým kořenem, dáseň pronikají krčkem a volně vyčnívají korunkou. Povrch
korunky kryje sklovina (enamel), která na krčku přechází v tmelovinu (cement). Druhou vrstvu celého zubu tvoří
zubovina (dentin) a vnitřek zubu vyplňuje dřeň (pulpa) s kanálkem, obsahujícím nerv a kapiláry. S přibývajícím věkem
savců se chrup opotřebovává, výška korunek se snižuje a vytvářejí se charakteristické obrazce, které zejména
u kopytníků slouží k určování stáří jedinců. Podle potravní specializace nabyly korunky zubů různého tvaru. Hlavní
typy korunek jsou: sekodontní – mají špičaté hrboly a ostré lišty (hmyzožravci, letouni, šelmy), bunodontní – korunka
je přibližně čtvercového tvaru a má zaoblené hrboly, obvykle 4 v horní a 5 v dolní čelisti (všežravé skupiny, jako
někteří hlodavci, vyšší primáti, prasatovití), selenodontní – hrboly jsou spojeny v ploché podélné lišty skloviny
(jelenovití, turovití), lofodontní – hrboly splývají v příčné meandrovitě stočené záhyby (lichokopytníci) a hypsodontní –
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korunky jsou vysoké a zcela ploché, hrboly nebo lišty vymizely (někteří hlodavci, zajíci). Zuby mají zásadní význam
pro systematiku savců, zejména vymřelých skupin. Důvodem je i jejich odolnost, a tedy uchování u fosilií. Klíčovým
typem ve fylogenezi savců byl tzv. tribosfenický molár se značně univerzální funkcí.
Savci mají v souvislosti se sáním mléka mláďaty vyvinuty svalnaté tváře, které se u některých druhů (vačnatci,
hlodavci, opice) přeměnily v roztažitelné lícní torby. Do ústní dutiny vyúsťují tři páry hlavních slinných žláz: žlázy
příušní, podčelistní a podjazykové, které produkují sliny. Jejich rozvoj je největší u savců, kteří se živí objemnou a
suchou potravou (u koňovitých a turovitých produkují až 50 l slin denně). U vodních savců (kytovci) jsou slinné žlázy
malé, poněvadž potrava je přijímána s vodou. U některých hmyzožravců (Neomys, Solenodon, Blarina,) obsahuje sekret
podčelistních žláz toxiny. Ústní dutina pokračuje krátkým hltanem, kam ústí i nosní chodby, do dlouhého jícnu a
žaludku. Žaludek je obvykle prostorný a podle typu sliznice jej lze členit na několik oddílů: jícnový (předžaludkový,
např. u prasete, koně), kardiální, fundus a corpus (oba se stejným typem sliznice) a pylorický oddíl (antrum).
Nejobjemnější a nejsložitější žaludek mají přežvýkavci. Jejich předžaludek je tvořen třemi oddíly, přičemž prvé dva
tvoří jeden funkční celek: bachor, čepec a kniha. Za nimi leží vlastní žláznatý žaludek - slez. Méně složitý přežaludek se
objevuje i u dalších listo- a býložravých savců (klokani, lenochodi, některé opice), ale i delfínů. Žaludek navazuje na
jícen svěračem zvaným česlo a do dvanáctníku přechází vrátníkem (pylorus). Tenké střevo začíná dvanáctníkem, kam
ústí slinivka břišní a játra a který je místem největšího soustředění trávicích enzymů. Dalšími úseky jsou lačník a
kyčelník. Absorpční plochu střeva zvětšují řasy a klky, např. u člověka na plochu tenisového kurtu. Tlusté střevo se
skládá z vzestupného, příčného a sestupného tračníku, slepého střeva a konečníku. U savců je vyvinuto jediné slepé
střevo, které je někdy značně redukováno nebo chybí (někteří hmyzožravci, letouni, šelmy). Býložravci mají relativně
mnohem delší gastointestinální trakt než masožravci. Zatímco u velkých býložravců přesahuje délka střev délku těla 12
– 30x, u šelem je to pouze 2,5 – 6x a u netopýrů sotva 2,5x. Trávení celulózy u býložravců umožňují symbiotické
bakterie a v menší míře nálevníci, které žijí v předžaludku nebo v tlustém resp. slepém střevě. U řádu zajíců a některých
hlodavců obsah slepého střeva projde tlustým střevem a konečníkem ven, je znovu pozřen a stráven v tenkém střevě
(cekotrofie).
Dýchací soustava savců je přímým zdokonalením dýchacích orgánů plazů. Nosní dutina je oddělena od dutiny ústní
sekundárním tvrdým a měkkým patrem (význam při sání). V hltanu se trávicí a dýchací cesty kříží, proto při polykání
uzavírá hrtanovou štěrbinu epiglottis. Štítná chrupavka vzniká ze 4. a 5. žaberního oblouku. V plicích jsou alveoly.
Cévní soustava je z funkčního hlediska podobná jako cévní soustava ptáků. Savci mají nejmenší červené krvinky
(erytrocyty) ze všech obratlovců, jež mají tedy relativně největší povrch. Poněvadž jsou tyto erytrocyty bezjaderné,
mohou pojmout více hemoglobinu. Srdeční přepážka je úplná a rozděluje srdce na dvě předsíně a dvě komory. Z levé
komory vystupuje hlavní tělní tepna (levá aorta). Vrátnicový neboli portální oběh (zařazení dvou kapilárních řečišť za
sebou) je vyvinut zejména v oblasti jater a trávicí trubice. Živorodost savců je příčinou specifik fetálního krevního
oběhu. U plodu dochází k mísení okysličené a odkysličené krve. Venózní krev plodu jde pupečními tepnami do
placenty a odtud se okysličená krev vrací pupečními žílami, prochází fetálními játry do vena cava caudalis a
u některých skupin játra obchází zkratem zvaným ductus venosus Arantii. Neventilované plíce plodu kladou zvýšený
odpor a tok krve z pravého srdce je proto zkratován přes foramen ovale do levého srdce a rovněž z plicnice přes ductus
arteriosus Botalli do aorty. Po narození dukty obliterují a foramen ovale se uzavírá. U savců není vytvořen vrátnicový
oběh v ledvinách, ale mají nejlépe vytvořený systém mízních cév a uzlin.
Tělesná teplota většiny savců je obvykle kolem 36 - 40°C, jedná se o endotermní homoiotermy. Endotermie savcům
umožnila osídlit i nejchladnější oblasti nedostupné plazům, ovšem za cenu vyšší spotřeby energie a častějšího příjmu
velkého množství potravy. Adaptace polárních savců na studené prostředí zahrnuje kromě tepelně izolující srsti a vrstvy
tuku nebo hibernace i např. protiproudový “výměník tepla” v cévách končetin (sob) nebo existenci tzv. hnědé tukové
tkáně. Ta se vyskytuje i u novorozených mláďat a hibernátorů a slouží k netřesové termogenezi, tj, produkci tepla
chemickou cestou. Hnědá barva je způsobena množstvím mitochondrií s obsahem Fe v cytochromech.
Vylučovacím ústrojím savců jsou párové pravé ledviny. Ledviny (metanefros) mají fazolovitý tvar nebo jsou
laločnaté (medvědi, ploutvonožci, kytovci, tuři) a jsou uložené v dutině břišní v bederní krajině. Henleova klička je
značně vyvinutá a u pouštních druhů umožňuje zpětnou resorpcí až 20násobně koncentrovat moč.
Pohlavní orgány savců představují primární pohlavní znaky. Obě pohlaví se však mohou lišit i velikostí, zbarvením
či jinými, tzv. druhotnými pohlavními znaky, jako jsou parohy, rohy, kly nebo hříva (pohlavní dimorfismus). Společné
pro pohlavní orgány savců je to, že gonády (varlata i vaječníky) jsou párové, přesto jeden vaječník může být větší
a produktivnější. Vždy dochází k vnitřnímu oplození samčím kopulačním orgánem. Varlata samců jsou buď uložena
v břišní dutině (u bércounů, damanů, chobotnatců, chudozubých, kytovců, nosorožců), nebo sestupují tříselným
kanálem mimo břišní dutinu do šourku. Také varlata ptakořitných a některých vačnatců zůstávají v břišní dutině a
šourek není vytvořen. Sestup varlat do šourku nebo pod kůži může být periodický jen v době rozmnožování (u mnohých
hlodavců, zajícovců, ježků a některých letounů), či trvalý (u většiny primátů, šelem a kopytníků). U těchto savců
vyžaduje zrání spermií nižší teplotu, než je v břišní dutině. Nesestoupení varlat má u nich za následek neplodnost a
někdy i zvýšenou pravděpodobnost nádorového onemocnění varlat. Zvláštností vačnatců je šourek umístěný před
rozeklaným penisem. Placentálové mají šourek uložen za penisem, kromě zajícovců. U některých savců (hlodavci,
někteří letouni, šelmy) je uvnitř koncové části penisu penisová kost. Žalud je kryt předkožkou. Erekci nutnou
k penetraci do samičích genitálií umožňují topořivá tělesa. Mnozí savci mají velmi bizarní tvar penisu.
Vaječníky, pohlavní žlázy samic, leží u dorzální stěny břišní dutiny, za ledvinami. Uvolněná zralá vajíčka jsou
zachycena obrvenou nálevkou a vedena tenkým vejcovodem, kde dochází k jejich oplození. U vejcorodých se
zachovaly samičí vývodní pohlavní cesty ještě téměř plazího typu, málo rozlišené na jednotlivé oddíly a s párovými
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dělohami, které jsou jen zvětšeným zakončením vejcovodů a společně ústí do kloaky. I vačnatci mají párovou dělohu,
avšak zřetelněji členěné oddíly. U placentálů se obě koncové větve pohlavních cest spojují a tvoří jedinou dělohu.
Podle pokročení splynutí rozlišujeme dělohu dvojitou (zajíci), rozeklanou (mnozí hlodavci, prasatovití, šelmy),
dvourohou (mnozí kopytníci) a jednoduchou („vyšší“ primáti). Tvar dělohy patří k důležitým znakům, kterými se řády
savců liší. U vejcorodých zajišťuje děloha tvorbu vaječných obalů, u ostatních savců se v ní vajíčko uchytí (niduje) a
vyvíjí se v plod. U placentálních savců je plod spojen s dělohou pomocí pravé placenty, která z mateřského těla plod
vyživuje a odvádí produkty metabolismu. Podle těsnosti spojení klků placenty se sliznicí dělohy rozlišujeme placentu
epiteliochoriální s volným spojením a 6 vrstvami oddělujícími fetální oběh od mateřského, syndesmochoriální s 5
bariérami, jejíž klky zasahují do pojiva dělohy, endoteliochoriální se 4 bariérami a klky pronikajícími až ke krevním
kapilárám a konečně hemochoriální, jejíž klky jsou přímo omývány krví matky (krev matky a plodu se však nemísí).
Spojení placenty s děložní sliznicí do značné míry souvisí s rozmístěním klků na jejím povrchu. Rozptýlená placenta
má klky rovnoměrně rozptýlené po většině choria a je obvykle epiteliochoriální (lichokopytníci, nepřežvýkavci).
Ostrůvkovitá placenta má klky seskupeny do většího počtu ostrůvků – kotyledonů, jimž na sliznici dělohy odpovídají
karunkuly. Bývá epitelochoriální až syndesmochoriální (přežvýkavci). U pásové placenty jsou klky soustředěny do
prstence kolem choria. Je charakteristická pro šelmy a je endoteliochoriální. Terčovitá placenta má klky soustředěny do
jednoho nebo dvou okrsků. Může být endoteliochoriální nebo hemochoriální (hlodavci, primáti apod.). Zárodek
v pokročilém stupni vývoje se označuje plod, fétus (foetus) a je s placentou spojen pupeční šňůrou. Samice
placentálních savců často po porodu překousnou pupeční šňůru a placentu pozřou, aby zahladily pachové stopy.
Rozmnožování zahrnuje i ekologické stránky a specifické chování savců. Celkový průběh rozmnožovacího procesu
se výrazně liší podle tří hlavních morfologických a fyziologických typů reprodukčních orgánů u ptakořitných, vačnatců
a placentálů. Ptakořitní snášejí vejce s kožovitým (nikoli vápenitým) obalem. Mláďata se líhnou asi po 10 dnech
a skořápku prorážejí vaječným zubem. Vačnatci rodí značně nedokonale vyvinutá mláďata, která dokončují svůj vývoj
v břišním vaku samice, v němž jsou soustředěny mléčné bradavky. Rozmnožování placentálních savců se vyznačuje
dlouhou graviditou a různě dlouhou dobou kojení a postnatálního vývoje mláďat.
Savci jsou často dočasně, vzácně i dlouhodobě monogamní (šelmy) nebo polygamní (kopytníci), zcela běžná je
promiskuita. Říje (oestrus) probíhá u většiny savců jen v určité době (viz kap. 4). I když u mnohých druhů svádí samci
o samice souboje, o tom, zda, kdy a s kým se bude pářit, rozhoduje zpravidla samice. Páření (kopulace, coitus) se u
většiny druhů děje zezadu a trvá někdy pouhé sekundy (např. přežvýkavci), jindy celé hodiny (např. nosorožci). Někteří
savci absolvují v období říje i stovky kopulací denně (lvi).
Období, po které zárodek setrvává v matčině děloze, nazýváme dobou březosti, graviditou či gestací. Nejkratší
graviditu mají někteří vačnatci a z placentálů drobní savci (např. Microtus arvalis, 18-21 dnů), nejdelší někteří velcí
savci. S délkou březosti také souvisí stupeň vývoje narozených mláďat (králík – 30 dnů, holá a slepá mláďata, zajíc – 43
dnů, osrstěná a vidoucí mláďata). Samice savců rodí mláďata v různém počtu a ihned po narození je kojí mateřským
mlékem. U savců se rodí mláďata buď slepá a holá a setrvávají v hnízdech (doupatech, norách, dutinách) po určitou
dobu v péči matky (altriciální, nidikolní), nebo jsou vidoucí a natolik vyvinutá, že krátce po narození mohou
následovat matku (prekociální, nidifugní). Mláďata pohlavně dospívají za různou dobu, např. u hlodavců za 2-4 týdny,
u kopytníků za 2-3 roky. Někteří savci rodí po krátké době gravidity několikrát do roka velké počty rychle dospívajících
mláďat (hraboši), jiní rodí jednou za několik let jedno či dvě mláďata, do nichž investují několikaletou péči (sloni,
lidoopi). Mezi těmito krajními reprodukčními strategiemi existuje řada přechodů. Od většiny ostatních živočichů se
však savci jako celek liší tendencí k menšímu počtu mláďat, k těsnější vazbě mezi matkou a mláďaty a k delší a
intenzivnější péči o potomstvo.
Význam savců pro člověka:
Volně žijící savci se od samého počátku lidské existence uplatňovali jako potrava, konkurenti nebo predátoři
člověka. Savci jsou odedávna loveni pro maso, kožešinu, trofeje a řadu různých surovin. Zásadní změna nastala, když
člověk objevil možnost chovat a domestikovat různé druhy savců, které mu přinášely užitek. Značný význam pro
člověka mají volně žijící savci, kteří jsou předmětem mysliveckého obhospodařování (chovu a lovu) a které
označujeme jako zvěř. Hlavním předmětem mysliveckého zájmu je u nás spárkatá zvěř (sudokopytníci), zajíci a šelmy.
Myslivci již dávno pochopili, že je třeba zachovávat tzv. kmenové stavy zvěře a doby hájení, což umožní regeneraci
populací zvěře. Uplatňují tak v praxi principy trvale udržitelného využívání přírodních zdrojů. Tak tomu bohužel není
v mnoha méně vyspělých zemích, kde se často zvířata loví až do úplného vyhubení. K chovu a lovu zvěře u nás člověk
využívá nejen volnou krajinu, ale pečuje o ni i v oborách a bažantnicích. Díky loveckým zájmům šlechty a zásluhou
myslivosti se můžeme stále setkat ve volné přírodě se savci, kteří by jinak dávno vymizeli následkem tlaku zemědělců
a pytláků (např. jelen). Na druhé straně myslivci u nás již v 19. stol. vyhubili velké šelmy a i dnes snaha o udržení
nepřirozeně vysokých stavů spárkaté zvěře a atavistická touha po ulovení šelmy vede k ilegálnímu potlačování populací
chráněných predátorů (rys, vlk, medvěd) a k následným škodám na lesních porostech a zemědělských kulturách. Snaha
"tlumit škodnou", tj. pronásledovat všechny šelmy a dravé ptáky, je anachronismem. Nevhodné jsou i tendence zavádět
do místní fauny a udržovat zde nepůvodní druhy.
Savci jsou i předmětem amatérského chovatelského zájmu. Pouze pro potěšení se kromě klasických domácích
zvířat (psů a koček) chovají nejčastěji hlodavci. V určitých společenských kruzích se stalo módou chovat větší exotická
zvířata jako kočkovité šelmy apod.
Přemnožení volně žijící savci mohou člověku citelně škodit a zasahovat do jeho zájmů. V našem prostředí jsou
nejzávažnější skladištní, polní a lesní škůdci mezi hlodavci. V budovách to je myš domácí a potkan, na polích hraboš
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polní a myšice, v zahradách a sadech hryzec, králík a zajíc, v lese norník rudý, jelen, muflon a jiní kopytníci. Některé
druhy zase mohou být rezervoárem a zdrojem nebezpečných onemocnění člověka, tzv. zoonóz. U nás z těchto chorob
donedávna byla nejnebezpečnější vzteklina (šířená hlavně liškami), nyní je to např. klíšťová encefalitida (hlavním
rezervoárem jsou drobní hlodavci), tularémie (rezervoárem nákazy jsou hlodavci a zajíci), leptospiróza a další
onemocnění. Tyto nemoci patří k tzv. nákazám s přírodní ohniskovostí. Vedle chorob, jež mohou být od volně
žijících savců přeneseny na člověka, existují další, jimiž se mohou od volně žijících savců nakazit domácí savci (ale i
naopak).
Věda zabývající se studiem savců se nazývá mammaliologie nebo teriologie (z řec. thér = divoké zvíře).
Řád: ptakořitní (Monotremata)
Nejstarobylejší skupina recentních savců, u níž přetrvávají některé znaky plazů. Odštěpili se od ostatních savců
zhruba před 150 miliony let v Gondwaně a lze je pokládat za relikty z “testovacího období” savců. Vědecký název
doslova znamená "s jedním otvorem" (řec. monos = jeden, trema = otvor) v souvislosti s existencí kloaky. S plazy mají
společnou kloaku, rozmnožování malými meroblastickými vejci. Mláďata mají “vaječný zub” a namísto sání olizují
mléko z mléčných políček (areolae mammae). Jsou rozšířeni pouze v australské oblasti. Dělí se do dvou čeledí
povyšovaných někdy na řády – původnější ptakopyskovití (monotypická) a ježurovití (4 druhy).
Podtřída: živorodí (Theria)
Vědecký název je z řec. thér = divoké zvíře. Savci rodící živá mláďata, mléčné žlázy ústí na bradavkách nebo
strucích, pletenec hrudní končetiny neobsahuje krkavčí kosti ani meziklíčkovou kost, chrup je odvozen
z tribosfénického moláru. Oprávněnost podtřídy Prototheria (vejcorodí) zahrnující ptakořitné a otázka příbuznosti
vačnatců s placentály na jedné straně a s ptakořitnými na druhé straně nejsou stále uspokojivě vyřešeny.
Infratřída: vačnatí, vačnatci (Metatheria = Marsupialia)
Nejstarší fosilní nálezy vačnatců pocházejí z konce křídy ze Severní Ameriky, byli však rozšířeni i v Eurasii a
severní Africe. Po přechodu do Jižní Ameriky se vačnatci přes Antarktidu dostali před 50 miliony let (v eocénu) do
Austrálie (součást Gondwany), odkud později pronikli až do jihovýchodní Asie (Wallacea). V Austrálii se bez
konkurence placentálů adaptivní radiací rozrůznili (divergence) do forem připomínajících nepříbuzné savce z jiných
kontinentů (konvergence). To odrážejí české rodové názvy – vakokrt, vakorejsek, vakomyš, vakoplch, vakotarbík,
vakoveverka, vakojezevec, vakovlk. Jedním ze základních společných znaků jsou párové vakové kosti (ossa marsupii,
epipubes), které u obou pohlaví bez ohledu na přítomnost vaku nasedají na kost stydkou. Mají kloaku, dvojitou dělohu
a pochvu, často rozeklaný penis, malý jednoduchý mozek bez corpus callosum, neuzavřené tvrdé patro a nižší intenzitu
metabolismu včetně nižší tělesné teploty. Zubní vzorce i případná obměna chrupu se liší od placentálů; oproti nim mají
větší počet zubů. Vak (marsupium) mají obvykle pouze samice, často jen v době rozmnožování. S výjimkou bandikutů
mají jen nedokonalou žloutkovou placentu. Porod probíhá úzkou mediánní vaginou, která je přechodná, u klokanů
trvalá (třetí vagina). Mláďata se rodí po krátké březosti velmi málo vyvinutá a vývoj zpravidla dokončují v již
zmíněném vaku, kde jsou vyživována mateřským mlékem s vysokým obsahem tuků a bílkovin. Vak je tedy cosi jako
inkubátor pro “nedonošené” potomky. Přes svou starobylost se jejich alternativní reprodukční a další strategie někdy
osvědčují a někteří se úspěšně prosadili v konkurenci placentálních savců (vačice virginská, velcí klokani). Až do
příchodu původních obyvatel před 60 tis. lety žila v Austrálii megafauna zahrnující dravé druhy vačnatců velikosti
téměř lva a býložravce velikosti nosorožce. Kromě přímého lovu k jejich rychlému vyhubení zřejmě přispěly změny
prostředí v důsledku zakládání velkoplošných požárů domorodci. Mnoho dalších vačnatců bylo vyhubeno až v poměrně
nedávné době. Příčinou bylo především zavlečení nepůvodních predátorů a potravních konkurentů do Austrálie bílými
osadníky. Recentních více než 300 druhů vačnatců se dělí do 7 samostatných řádů obývajících australskou oblast,
Ameriku a Wallaceu. Dříve bývali shrnováni do jediného řádu Marsupialia.
Řád: vačice (Didelphimorphia)
Jsou početným řádem amerických vačnatců (téměř 100 druhů), kteří tvarem těla i velikostí připomínají krysy nebo
myši. V Austrálii nežijí, jsou nejpůvodnější z recentních vačnatců.
Řád: dvojitozubci (Diprotodontia)
Řád zahrnuje nejznámější vačnatce. Vědecký název doslova znamená "se 2 předními zuby" a odráží přítomnost
párových řezáků v mandibule. Dalším znakem je syndaktylie 2. a 3. prstu. Koala (Phascolarctos cinereus) je bezocasý
arborikolní vačnatec, potravně specializovaný na listí blahovičníků (eukalyptů).
Mezi klokany (Macropodidae) a původnější klokánky (Potoroidae) patří přes 70 terestrických, sekundárně
arborikolních nebo skály obývajících druhů. Původní formy byly zřejmě malé, stromové a všežravé. Stromoví klokani
tak zřejmě prodělali složitou cestu od arborikolního k terestrickému způsobu života a zpět. Rychlý pohyb v otevřeném
terénu vedl u velkých druhů k podobným evolučním změnám jako u kopytníků nebo pštrosů (redukce počtu prstů).
Pánevní končetiny jsou velmi silně vyvinuty, dlouhý čtvrtý prst je opatřen silným drápem. Druhý a třetí prst srůstají
v jeden (syndaktylie), na němž zůstávají dva drápky na pročesávání srsti. Svalnatý ocas používají k opírání o zem
a udržování rovnováhy při skákavém pohybu. Velké druhy mají skoky dlouhé přes 10 m a vysoké přes 3 m. Drobné
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hrudní končetiny používají jako ruce. Mají chrup připomínající býložravé placentály a složitý žaludek, uzpůsobený
k příjmu a bakteriálnímu trávení velkého množství rostlinné potravy. Samice mají dobře vyvinutý vak, rodí obvykle
1(2) mláďata. Březost velkých druhů trvá okolo 1 měsíce. Mládě u druhů vážících až 90 kg má nepatrnou velikost
2 cm a hmotnost pod 1 g. Po porodu šplhá do vaku, kde se přisaje k bradavce. Zabřeznutí neovlivní pohlavní cyklus,
proto samice může mít jako “rezervu” 3 mláďata současně v různém stupni vývoje – v děloze (embryonální diapauza),
ve vaku a mimo vak, kojená z různých bradavek mlékem o různém obsahu tuku. Malé druhy vzhledem i velikostí
připomínají krysy. Velké druhy dosahují hmotnosti člověka, žijí v societách a zastupovaly v Austrálii velké kopytníky.
Díky dokonalé adaptaci na aridní prostředí úspěšně konkurují farmovým chovům ovcí a skotu, proto jsou hubeni
farmáři a organizovaně loveni pro maso a kůži. Klokaní maso bylo používáno ke krmení psů a teprve v 90. letech
povoleno v Austrálii k lidskému konzumu; dnes se dováží i k nám. Klokani aktivují především v noci, přičemž jich
bezpočet hyne na australských silnicích. Navzdory odstřelu 3-7 milionů kusů ročně nejsou velké druhy zatím ohroženy.
Největší druhy patří do rodu Macropus, středně velké např. do rodu Wallabia (viz angl. název wallaby). Název klokanů
v řadě jazyků pochází z jejich domorodého označení (angl. kangaroo, slovensky kengura aj.).
Infratřída: placentálové (Eutheria = Placentalia)
Název znamená doslova "pravá zvířata". Jsou vývojově nejpokročilejší skupinou savců, k níž náleží přes 90 %
recentních druhů. Jejich mláďata se rodí po dlouhém nitroděložním vývoji, během něhož jsou zárodky vyživovány
mateřským organismem prostřednictvím alantochoriální placenty. Krevní oběh matky a plodu přitom nikdy nesplývá.
Oba jsou protisměrné, což zajišťuje optimální účinnost látkové výměny. Děloha je v různém stupni spojená, pochva je
vždy jen jedna, penis není rozeklaný a mléčné bradavky jsou ve 2 řadách. Třenové zuby jsou dvougenerační. Během
fylogeneze se v několika vývojových liniích placentálů projevila tendence ke zvětšování mozkovny a zvětšování
a diferenciaci koncového mozku. Nedávno byl popsán zatím nejstarší známý předchůdce placentálů Eomaia scansoria
z křídy (Čína, 125 milionů let). Moderní analýzy prokázaly existenci 4 evolučních linií (nadřádů): Afrotheria,
Xenarthra, Euarchontoglires a Laurasiatheria.
Nadřád: Afrotheria
Nadřád definovaný především molekulárními znaky představuje bazální skupinu placentálů původem zřejmě
z Afriky (v době vzniku skupiny součást Gondwany).
Řád: afričtí hmyzožravci (Afrosoricida)
Tato primitivní skupina byla dříve řazena do řádu hmyzožravců (Insectivora) na základě podobnosti vyplývající
z konvergentního vývoje. Ve skutečnosti jsou příbuzní slonům a dalším příslušníkům skupiny Afrotheria.
Řád: damani (Hyracoidea)
Býložraví savci vzhledem připomínající velké sviště. Žijí ve skalnatých terénech Afriky a Přední Asie, šplhají i na
stromy. Nejbližšími příbuznými damanů jsou sloni a sirény.
Řád: chobotnatci (Proboscidea)
Největší suchozemští savci. Jejich nejvýraznějším znakem je chobot (proboscis), který vznikl srůstem silně
prodlouženého nosu s horním pyskem. Je to všestranně užitečný a velmi citlivý uchopovací orgán, zakončený 1-2
chápavými prstíky. Je tvořen neobyčejně složitým systémem velkého počtu svalů. Pomocí chobotu sloni pijí nasáváním
a vystřikováním vody do tlamy. Předkové chobotnatců byli zřejmě vodní savci a chobot se u nich vyvinul jako jakýsi
"šnorchl" k dýchání pod hladinou. Prostor mezi vazivově zesílenou poplicnicí a pohrudnicí je na rozdíl od všech
ostatních savců vyplněn pojivem, což imituje patologické pozánětlivé srůsty. Jde zřejmě o evoluční adaptaci z doby
akvatického způsobu života eliminující problémy v důsledku rozdílů tlakových poměrů v hrudníku při dýchání pod
vodou pomocí chobotu. Obliterace pleurální štěrbiny však ztěžuje dýchání vleže. Horní řezáky jsou přeměněny v dlouhé
kly s neukončeným růstem, které mohou dosáhnout délky přes 3 m a hmotnosti přes 100 kg. Molariformní zuby fungují
vždy jen po jednom v každé polovině čelisti a zezadu jsou postupně nahrazovány. Třecí plochy jsou příčně žlábkované.
Po opotřebování poslední stoličky (šesté) sloni strádají hladem, dožívají se však i více než 60 let. Kůže je kolem 2,5 cm
silná ("tlustokožci") a téměř lysá. Lebka je pneumatizovaná, obličejová část je zkrácená. Nepárový otvor v přední části
zavdal podnět k bájím o jednookých obrech Kyklopech. Na sloupovitých končetinách mají 5 srostlých prstů, jejichž
špičky jsou zakončené nehtovitými kopýtky. Noha je podložena vazivovými polštáři pro rozložení tlaku při nášlapu.
Varlata jsou trvale v břišní dutině. Sloni jsou to býložravci s málo efektivním trávením, proto mají velkou spotřebu
potravy (až 300 kg denně). Obrovité ušní boltce slouží k termoregulaci. Komunikují infrazvuky na vzdálenost až
10 km, kromě toho vydávají pro člověka dobře slyšitelné zvuky jako např. troubení. Vyhledávají vodu a výborně
plavou. Stáda jsou vedena starou samicí, která má vynikající paměť nutnou pro orientaci během migrací, pro nalezení
zdrojů potravy a vody v období sucha. Staří samci jsou samotáři. U samců dochází k periodám zvýšené agresivity (tzv.
musth), které jsou navozeny vzestupem testosteronu, někdy jsou vázány na říji a projevují se nadměrnou sekrecí
spánkových žláz a častějším močením. Zejména sloni v zajetí jsou v tomto období velmi nebezpeční. Samice má
vyústění pochvy směrem dolů v břišní krajině a mléčné žlázy na prsou. Po zhruba 20měsíční březosti se rodí obvykle
1 mládě. Z fosilních rodů jsou nejznámější mastodonti (Mastodon) a mamuti (Mammuthus). Hustě osrstění mamuti
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adaptovaní na klima doby ledové se v pleistocénu vyskytovali i u nás; nejdéle přežili v oblasti Sibiře. Dnes jsou
pozůstatky mamutů významným zdrojem slonoviny. Ze 3 recentních druhů slonů uvádíme dva.
Slon africký (Loxodonta africana) dorůstá hmotnosti až přes 7 t a výšky 4 m. Je větší než slon indický, se
2 chobotovými prstíky. Hřbet má prohnutý a má větší ušní boltce. Sloni obývají především savany a suché řídké lesy
v subsaharské Africe. Původně nomadický způsob života, kdy sloni táhli krajinou a zanechávali za sebou spoušť
v podobě vyvrácených stromů, vytrhaných keřů a zdupané trávy, vedl vlastně ke zvyšování rozmanitosti přirozených
ekosystémů. Dnes jsou odkázáni na území rezervací a národních parků. I když se stavy slonů celkově rychle snižují,
v některých národních parcích se lokálně přemnožují natolik, že musí být regulováni lovem nebo antikoncepcí.
Přirozená migrace je znemožněna hranicemi rezervací, kde pak v omezeném prostoru devastují vegetaci. Při úniku
z rezervací nastávají konflikty s vesničany, jimž ničí pole. Sloni byli dříve masově loveni pro slonovinu (výroba
uměleckých předmětů). Obchod se slonovinou byl celosvětově zakázán, pokračoval však v ilegální podobě. Populace
obývající deštný les jsou dnes většinou pokládány za samostatný druh, slona pralesního (L. cyclotis).
Slon indický (Elephas maximus) má pouze jeden hmatový prstík na konci chobotu, má vyklenutý hřbet, jiný tvar
hlavy a počet prstů. Kly bývají kratší a u samic většinou chybějí. Obývá tropické lesy Indie a jihovýchodní Asie,
početnost je 20x nižší než u slona afrického. Hlavní příčinou úbytku je zánik životního prostoru expanzí lidské
populace. Sloni jsou využíváni člověkem již 5 tis. let, nejsou však pokládáni za domestikovaný druh, neboť na rozdíl od
domácích zvířat se nerozmnožují v zajetí. Mladí sloni se proto odchytávali v přírodě a zpravidla krutými metodami se
učili poslušnosti a práci. I když k práci je možné využít i slona afrického (Hannibalovi sloni v punských válkách), téměř
výhradně se jednalo o slony indické. Nejprve byli sloni zřejmě používáni ve starověkých bitvách, později především
k těžké práci. V jižní Asii se místy ještě používají k práci v lese, při náboženských slavnostech a k přepravě lidí a
nákladů. V souvislosti s úbytkem lesů silně poklesla jejich potřeba; nové využití částečně našli jako turistická atrakce
k vyjížďkám a pozorování zvířat v rezervacích.
Řád: sirény (Sirenia)
Známé také jako ochechule či "mořské krávy". Život tráví ve vodě a jsou výlučně býložravé. Spásají vodní řasy
a chaluhy na mořských mělčinách, v řekách nebo jezerech v tropech a subtropech. Hrudní končetiny jsou změněny
v pádlovité ploutve se zbytky kopýtek, pánevní končetiny jsou redukovány. Je vytvořena jediná vodorovná ocasní
ploutev (rozdíl od "ploutvonožců"). Areál kapustňáka širokonosého (Trichechus manatus) sahá od východního
pobřeží USA po sever Jižní Ameriky; známou oblastí výskytu je Florida.
Nadřád: chudozubí (Xenarthra)
Velmi starobylá skupina savců z neotropické oblasti, která zahrnuje na 30 druhů ve 4 čeledích. Vědecký název je dle
přídatného (xenarthrálního) kloubního spojení hrudních a bederních obratlů (řec. xenos = cizí, zvláštní, arthron =
kloub). To je pozůstatkem z dob, kdy chudozubí dorůstali obrovských rozměrů (lenochod Megatherium až 6 m).
Společným znakem je redukce chrupu nebo alespoň skloviny, malý mozek a z placentálů nejméně intenzivní
metabolismus (nižší tělesná teplota, u některých velmi pomalý pohyb). Od afrotherií se odštěpili v době oddělení Afriky
a Jižní Ameriky. Patří sem pásovci, lenochodi a mravenečníci.
Nadřád: Euarchontoglires
Řády tany, letuchy a primáti tvoří taxon Euarchonta, který je sesterskou skupinou kladu Glires zahrnujícího
hlodavce a zajíce. Název Euarchonta doslova znamená "pravá starobylá zvířata", Glires jsou latinsky plši. Zatímco
kdysi se předpokládalo, že primáti se vyvinuli z hmyzožravců a spojovací článek mezi nimi měly tvořit tany, moderní
výzkum odhalil, že našimi příbuznými jsou nikoli hmyzožravci, ale hlodavci a zajíci.
Řád: primáti (Primates)
Název je z lat. primus = první. Vzhledově rozmanití, převážně stromoví savci. Primáti mají vyvinuté klíční kosti,
mimořádně pohyblivý ramenní i loketní kloub a zápěstí. Končetiny jsou chápavé, obvykle pětiprsté, s protistojně
postaveným palcem. Drápy jsou zpravidla nahrazeny plochými nehty. Dále mají vysoce vyvinutý mozek, zvlášť šedou
kůru mozkovou a mozeček. Čichové laloky koncového mozku se zmenšily, což souvisí se zkrácením obličejové části
lebky a relativně špatným čichem. Oči směřují dopředu, což umožňuje prostorové (binokulární, stereoskopické) vidění
a odhad vzdálenosti při skocích ve větvích. Významnou evoluční novinkou byl rozvoj barevného vidění v souvislosti
s potřebou rozlišit zralé plody. Důležitým taxonomickým znakem je utváření nosu. Chrup je bunodontní. Rodí obvykle
jediné mládě, s čímž souvisí i dlouhá doba mateřské péče, nízký počet prsních bradavek, pozdější dospívání
a dlouhověkost. Primáti většinou žijí ve společenstvech, z 90 % v tropických lesích, méně v subtropech celého světa
kromě Austrálie. Starší název je nehetnatci. Velká část ze zhruba 400 recentních druhů primátů je ohrožena.
Podřád: poloopice (Strepsirrhini)
Vývojově původnější, převážně stromoví primáti Starého světa. Mají častěji drápy než nehty, ale na palci je vždy
nehet; časté jsou zvláštní modifikace prstů a chrupu pro úpravu srsti apod. Mají vlhké lysé rhinarium a velké oči, které
některým umožňují noční aktivitu. Je zachována sublingua. Patří sem např. madagaskarští lemuři.
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Podřád: vyšší primáti (Haplorrhini)
Infrařád: nártouni (Tarsiiformes)
Čeleď nártounovití (Tarsiidae) byla dříve řazena k poloopicím, ale na rozdíl od nich nártouni stejně jako opice
nemají vlhké rhinarium (planum nasale) a představují samostatnou evoluční linii s pokročilou stavbou mozku.
Infrařád: opice (Simiiformes)
Název je z lat. simia = opice. Většina hlavních znaků byla zmíněna již v úvodní charakteristice řádu. Mají 1 pár
mléčných bradavek na hrudi, jednoduchou dělohu a terčovitou placentu. Mládě matka nebo otec nosí na těle. Až na
1 rod (jihoamerické mirikiny) jsou aktivní ve dne. Žijí často v societách a mají složitý sociální život. Některé druhy
však žijí monogamně a pak u nich nejsou nápadné rozdíly ve velikosti pohlaví (jinak samci zpravidla bývají větší).
V potravě převládá rostlinná složka. Komunikace, vzájemná péče o srst (allogrooming) i uzavírání aliancí slouží
především k upevňování a vylepšování sociálního postavení v tlupě, což vedlo posléze i k rozvoji lidské řeči, myšlení
aj. Od vzájemného napodobování ("opičení") lze rovněž odvodit některé jevy v lidské společnosti (módní trendy).
S osídlováním pralesních oblastí opice mizí, neboť jsou intenzívně loveny pro maso a v širokém okolí lidských sídel
bývají pravidelně vyhubeny. V zajetí bývají velmi nečistotné, protože v přírodě žijí většinou v korunách stromů a
veškeré zbytky potravy a exkrementy nechávají padat dolů. Opice proto nelze bez plen chovat v bytě, neměly by být
drženy individuálně a je třeba jim poskytnout předměty na hraní k omezení stereotypů a autoagrese. V dávné minulosti
zakladatelská skupina jedné linie opic (ploskonosí) pronikla přes rozevírající se Atlantik z Afriky do Jižní Ameriky, kde
se diverzifikovala izolovaně od linie úzkonosých opic, jež se rozrůznila v Africe a v Asii do 3 recentních čeledí.
Nadčeleď: ploskonosí (Platyrrhini=Ceboidea)
Opice tropické Ameriky, se širokou nosní přepážkou. Do čeledi malpovitých se dnes řadí i bývalí kosmanovití (tzv.
drápkaté opičky).
Nadčeleď: úzkonosí (Catarrhini=Cercopithecidea)
Evolučně pokročilejší opice Starého světa. Mají úzkou nosní přepážku a blízko sebe položené nozdry. Na prstech
mají vždy nehty a palce na všech končetinách protistojné. Postrádají chápavý ocas, zato mají sedací mozoly či hýžďové
lysiny. Samice mají menstruační cyklus.
Čeleď: kočkodanovití (Cercopithecidae)
Makak rezus (Macaca mulatta) je jedním z mnoha druhů makaků, pochází z jižní Asie. Je všežravý, žije hojně
v početných tlupách i ve městech. Je nejčastějším laboratorním primátem (objev Rh faktoru). Magot (Macaca sylvanus)
jako jediný makak žije mimo Asii v severní Africe a dokonce v Evropě (Gibraltar). Kočkodan obecný (Chlorocebus
aethiops) je nejznámější z tzv. zelených kočkodanů, kteří se vyskytují v sušších lesích a savanách Afriky, zatímco
většina ostatních druhů kočkodanů obývá především deštné lesy. Mají dlouhý balanční ocas a vynikají pestrým
zbarvením (optická signalizace). Paviáni jsou největší a evolučně nejpokročilejší zástupci čeledi. Mají nápadný
pohlavní dimorfismus; samci jsou větší a mají mohutné špičáky, které odhalují při hrozbě připomínající zívání. Dále se
vyznačují prostornými lícními torbami a velkými, živě zbarvenými sedacími hrboly. V době ovulace dochází u samic
k enormnímu zduření perianální krajiny. Žijí v početných tlupách a dokáží úspěšně vzdorovat i levhartovi. Jsou
převážně terestričtí, nocují však na stromech nebo nepřístupných skalách. Nejvíce druhů obývá africké savany.
Nadčeleď: lidoopi a lidé (Hominoidea)
U lidoopů vymizel ocas a někdy i sedací hrboly. Na céku je vyvinut appendix. Jejich předchůdcem je africký
Proconsul (=Dryopithecus); později se lidoopi rozšířili i do Asie.
Čeleď: gibonovití (Hylobatidae)
Specializovaní stromoví primáti s velmi dlouhými hrudními končetinami. Pohybují se brachiací (až 15 m dlouhé
plynule navazující přelety z větve na větev švihem, bez zapojení zadních končetin). Všichni giboni jsou ohrožení.
Čeleď: Hominidae
Kromě člověka čeleď zahrnuje 3 rody se 6 druhy žijící v jihovýchodní Asii a Africe. Z ohnutých větví a z listí si
denně stavějí nové hnízdo na přespání. Po zemi se pohybují tzv. kotníkovou chůzí ("překlubování" hrudních končetin).
Jejich budoucnost v přírodě je krajně nejistá. Orangutan bornejský (Pongo pygmaeus) žije ostrůvkovitě na Borneu,
kriticky ohrožený orangutan sumaterský (P. abelii) v severním cípu Sumatry. Orangutani mají dlouhou rezavou srst,
pohybují se na stromech brachiací. Samci jsou větší než samice, mají hrdelní lalok, kterým zesilují své hlasové projevy,
u dominantních samců se tvoří tvářové disky. Živí se převážně plody. Mají výbornou prostorovou a časovou paměť –
pamatují si místo a doby zrání plodů. Jsou z lidoopů nejvíce vázáni na stromy, nežijí v tlupách, mají velmi pomalou
reprodukci. Orangutani jsou ohroženi lidskou populační a hospodářskou expanzí ve své domovině. Jde o velkoplošné
kácení a obrovské požáry lesů mj. v souvislosti s tzv. transmigrací - politikou organizovaného přesídlování obyvatel
z přelidněné Jávy na Borneo a Sumatru. Existují sice tzv. rehabilitační centra pro návrat zabavených nebo osiřelých
zvířat do přírody, avšak dnes je už není prakticky kam vypouštět.
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Gorila nížinná (Gorilla gorilla) obývá deštné lesy rovníkové Afriky. Staří samci mají stříbřitě zbarvený hřbet.
Gorily jsou býložravci, navzdory bajkám starých cestovatelů nejsou agresivní. Z lidoopů nejméně pobývají na
stromech. Dnes je ohrožují mj. infekce virem ebola. G. horská (G. beringei beringei) žije v mlžných lesích
vulkanického pohoří Virunga (Rwanda a okolí) v počtu pouhých několika set jedinců a je ohrožena vyhubením
(pytlačení, válečné masakry a likvidace lesů). Gorily jsou největšími recentními primáty. Jsou ilegálně loveny pro maso,
suvenýry z jejich těl a pro mláďata, kvůli jejichž ukořistění bývá zahubena celá tlupa. O výzkum goril se zasloužila
Dian Fosseyová (kniha a film Gorily v mlze), která byla později zavražděna pytláky.
Šimpanz (Pan troglodytes) je rozšířen v Africe v tropických lesích, pohybuje se po zemi i hbitě šplhá po stromech.
Žije v tlupách, které se dělí na menší volné skupiny. Převážně jsou herbivorní, ale živí se také hmyzem a systematicky
loví malé antilopy, opice a někdy praktikují i kanibalismus. Je jediným lidoopem, u nějž skupiny samců pronikají na
území sousedních tlup s cílem zabíjet jejich příslušníky, což vede až k vyhlazení slabších tlup. Používá bohatých
prostředků k dorozumívání (gesta, mimika), od nichž lze odvodit lidské polibky, podání ruky apod. Dovedou rovněž
vyrábět a používat jednoduché nástroje. Studiem etologie šimpanzů se dozvídáme mnohé o nás samotných (počátky
řeči, agresivita a války, sociální chování, komunikace aj.). Používají se též k laboratornímu výzkumu např. infekční
hepatitidy nebo AIDS. Terénním výzkumem šimpanzů proslula Jane Goodallová. Bonobo (Pan paniscus) je vzácnějším
druhem šimpanze, který se oddělil před 1 milionem let. Žije alopatricky ve vztahu k předešlému druhu
v matriarchálních societách na malém areálu v Kongu. Sociální napětí zmírňuje hypersexualitou, nezabíjí příslušníky
svého druhu. Jeho populace byla zdecimována za dlouholeté občanské války v Kongu. Šimpanzi jsou nejbližší příbuzní
člověka, dělí je od něj menší fylogenetická vzdálenost než od gorily. S člověkem mají shodných 99 % genů. Po
rozdělení obou vývojových linií docházelo ještě po několik milionů let k introgresi šimpanzích genů do populace
předchůdců lidí (mezidruhové křížení); úplné oddělení nastalo před zhruba 5 miliony let. Klíčovou roli ve vývoji
člověka sehrál přechod na bipední chůzi, později snad i konzumace masa (rozvoj mozku). První příslušníci rodu Homo
se vyvinuli v Africe před 1,9 miliony let, ovšem řazení šimpanzů a člověka do dvou různých rodů není vědecky příliš
podloženo. Moderní lidé (Homo sapiens) vznikli v Africe před necelými 200 tis. let.
Řád: hlodavci (Rodentia)
Název je z lat. rodere = hlodat. Jsou druhově nejpočetnějším, a tedy evolučně nejúspěšnějším řádem savců (téměř
polovina všech savců, tj. přes 2 tis. druhů.). Řád zahrnuje většinou drobné a středně velké, býložravé až všežravé savce.
Mají diprotodontní chrup, kdy v obou čelistech je vyvinuto po jednom páru silných dlouhých řezáků (tzv. hlodáků),
které nemají kořeny. Stále dorůstají a dlátovitě se obrušují, protože jsou kryty sklovinou pouze na přední straně.
Následuje mezera - diastema, kdy chybějí špičáky a třenáky, nebo jsou vyvinuty nejvýše poslední dva. Stoličky jsou
u všežravců bunodontní a nedorůstají, u býložravců hypsodontní. Děloha je rozeklaná až dvourohá, placenta terčovitá.
Mnoho druhů má velkou reprodukční schopnost s krátkou graviditou a velkým počtem mláďat, u některých také
dochází v nepravidelných víceletých cyklech k opakované gradaci. Konzumují více rostlinné produkce než kopytníci.
Často představují rezervoár nákaz s přírodní ohniskovostí (např. mor, leptospiróza). Hlodavci se přirozeně rozšířili
téměř po celém světě, někteří synantropně doprovázejí člověka a jeho přičiněním se stali kosmopolitní. Vnitřní členění
řádu není dosud ustálené. U nás žije 26 druhů.
Podřád: veverkočelistní (Sciuromorpha)
Čeleď: veverkovití (Sciuridae)
Patří sem stromové i pozemní druhy, převážně semenožravé a býložravé. U nás žijí 2 druhy. Veverka obecná
(Sciurus vulgaris) je denní stromový savec proměnlivého zbarvení, nejčastější je rezavá nebo tmavá morfa. Rozšířena je
v Palearktidě. Hojnější než v lesích je v parcích a na hřbitovech. Huňatý ocas napomáhá udržování rovnováhy
při skocích z větve na větev. V korunách si buduje hnízda z listí a větviček nebo používá hnízda větších ptáků. Od jara
do podzimu může mít až 3 vrhy po 3-5 mláďatech. Na zimu si dělá zásoby, nehibernuje. Přítomnost veverky prozrazují
požerky šišek nebo stopy ve tvaru “V” respektive dvou vykřičníků, kdy zadní šlépěje jsou vpředu a jsou větší. Sysel
obecný (Spermophilus citellus) je drobný štíhlý stepní zemní hlodavec s výskytem od střední Evropy po Ukrajinu.
Vědecký název rodu doslova znamená "milovník semen". Žije v koloniích, aktivuje ve dne a ukrývá se v norách.
Na zimu upadá do hibernace. Dříve byl u nás hojným polním škůdcem, ale v 70.-80. letech 20. století téměř vymizel.
Poslední kolonie přežívají na pravidelně sečených plochách jako jsou např. polní letiště, dostihová závodiště či golfová
hřiště. Mnoho druhů syslů žije zejména v Severní Americe. Svišť horský (Marmota marmota) je na rozdíl od sysla
mnohonásobně větší (až 8 kg) a zavalitější. Žije nad horní hranicí lesa v Tatrách, Alpách a Pyrenejích, kde vytváří
kolonie. Přes den se rád sluní v blízkosti nor a v nebezpečí se ozývá ostrým hvizdem. Hibernace trvá téměř půl roku.
Čeleď: plchovití (Gliridae)
Noční hlodavci většinou s huňatým ocasem, žijící na stromech a keřích. Na zimu upadají do dlouhého pravého
zimního spánku (viz německý název Siebenschläfer = sedmispáč). Můžeme je nalézt v ptačích budkách.
Obývají palearktickou a etiopskou oblast, u nás žijí 4 druhy. Plch velký (Glis glis) je náš největší druh šedého zbarvení;
obývá lesy. Plšík lískový (Muscardinus avellanarius) je našim nejmenším a nejhojnějším plchem, je jednobarevně
žlutohnědý. Žije v lesích, s oblibou na pasekách a okrajích, v porostech ostružin, malin, lísek a jiných keřů, kde si
buduje kulovitá hnízda. Staří Římané chovali plchy podobně jako králíky pro maso v tzv. gliráriích (odtud angl. název
edible dormouse).
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Podřád: Castorimorpha
Čeleď: bobrovití (Castoridae)
Největší hlodavci holarktické oblasti, se širokým plochým lysým ocasem a plovacími blánami mezi prsty zadních
končetin. V Evropě žije bobr evropský (Castor fiber), který byl u nás vyhuben, ale dnes se opět vyskytuje hlavně díky
reintrodukci v okolních zemích i v ČR. Je nočním živočichem, ale v klidných oblastech je činný i během dne. Bobři se
zdržují na březích stojatých nebo pomaleji tekoucích vod, kde si hrabou nory a stavějí z větví a jimi pokácených stromů
mohutné kupy - hrady. Budují také hráze, kterými regulují výši vodní hladiny. Dokážou přetvářet krajinu vznikem
nových jezer a tím i změnou dřevinné skladby. To může být zdrojem velkých problémů zvláště v hustě osídlené
evropské krajině (destrukce protipovodňových hrází apod.). Potrava je rostlinná, v létě žere především byliny, v zimě
kůru a listí měkkých listnatých dřevin. Největší aktivita připadá na podzim, kdy si dělá pod vodou zásoby potravy na
zimu; nehibernuje. Dříve byli bobři loveni pro kožešinu a pižmo (zejména bobr kanadský trapery v Americe).
Podřád: Myomorpha
Čeleď: křečkovití (Cricetidae)
Praví křečci (Cricetinae) mají bunodontní stoličky, vnitřní lícní torby a velmi krátký ocas. U nás žije křeček polní
(Cricetus cricetus) – původně druh stepních oblastí Eurasie, který se přizpůsobil životu i v kulturní krajině. Je naším
nejpestřejším savcem. Živí se zrním a rostlinami včetně polních plodin. V podzemních norách si hromadí zásoby a zimu
přespává. Žije dosti samotářsky, na povrch vychází za šera a v noci, v ohrožení je agresivní. V západní Evropě je
ohroženým druhem. V zájmových chovech a jako laboratorní zvíře se chová např. křeček zlatý (Mesocricetus auratus)
nebo křečík džungarský (Phodopus sungorus) a řada dalších druhů původem z Asie.
Podčeleď hraboši (Arvicolinae) se vyznačuje hypsodontními stoličkami s příčnými půlměsíčními lištami na
žvýkací ploše. Ušní boltce jsou krátké, ocas kratší než tělo a nemají lícní torby. Žijí ve spletitých norách s hnízdními
dutinami, jsou aktivní i v zimě. Patří sem někteří typičtí r-stratégové. Hryzec vodní (Arvicola amphibius) je statný
hraboš, žijící obvykle v blízkosti vod. Škodí na zahrádkách ohryzem kořenového systému ovocných stromků a je velmi
těžké se jej zbavit. Může být zaměněn za malého potkana nebo mládě ondatry. Odlišíme jej podle chrupu, ocasu
a absence plovacích blan. Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) je největším druhem. Má šupinatý, ze stran zploštělý
ocas a zadní nohy s plovací blánou. V březích vod si hrabe nory a staví kupy ze stébel rákosu. Živí se převážně vodním
rostlinstvem. Pochází ze Severní Ameriky. Od počátku 20. stol. byla vysazována v Čechách i jinde jako kožešinové
zvíře a rozšířila se ve velké části Eurasie. Kožešina se nazývá bizam. Norník rudý (Clethrionomys glareolus) je hojný
lesní hraboš, nápadný svým rezavým zbarvením. Délkou uší a ocasu stojí uprostřed mezi hraboši rodu Microtus
a myšmi. Aktivuje i ve dne. Hraboš polní (Microtus arvalis) je náš nejhojnější hlodavec. Žije v koloniích, jeho
rozmnožování je velmi intenzívní a rychlé. Vrhy se mohou opakovat po 4-6 týdnech, od počátku března až do listopadu.
Samice je březí 3 týdny, má nejčastěji 4-6 mláďat (někdy až 12), která se mohou rozmnožovat již ve stáří 2-6 týdnů.
Početnost cyklicky kolísá v intervalech 2-5 let. Nejvyšší počty bývají na podzim (podobně jako u jiných drobných
hlodavců a hmyzožravců), nejnižší brzy na jaře po gradačním vrcholu. Při přemnožení působí značné škody na polních
plodinách, které konzumuje i v zimě pod sněhem. Jsou významným zdrojem potravy pro šelmy, dravce, sovy atd. Náš
nejmenší hraboš, hrabošík podzemní (M. subterraneus) má menší oči, kratší uši a ocas než hraboš polní.
Čeleď: myšovití (Muridae)
Patří sem stovky druhů evolučně nejúspěšnějších hlodavců s vysokou adaptabilitou. Vyskytují se původně
ve Starém světě i v Austrálii, do Ameriky byli zavlečeni až člověkem. Obvykle mají dlouhý, kroužkovitě šupinatý ocas.
Oči jsou poměrně velké, ušní boltce dlouhé a téměř lysé, stoličky bunodontní. Jsou semenožraví až všežraví s převážně
noční aktivitou. Shromažďují si zásoby potravy, zimu nepřespávají a volně žijící druhy se mohou na zimu stahovat
do budov. Myšice (Apodemus spp.) mají velké uši a oči, dlouhý ocas a zadní končetiny, kůže z ocasu se snadno stáhne
(autotomie, obranný mechanismus). Jsou aktivní výhradně v noci, proto je lze jen zřídka vidět. Výborně šplhají na keře
a stromy, po zemi se pohybují rychle, často prudce skáčou (stopy jako zmenšená stopa veverky). U nás žijí 4 druhy.
Myšice lesní (A. flavicollis) je lesní druh se žlutavou skvrnou na hrdle. Bývá větší než euryekní myšice křovinná
(A. sylvaticus), ale oba druhy jsou jen velmi obtížně odlišitelné (délka zadní tlapky a boltce). Myšice temnopásá
(A. agrarius) má na hřbetě tmavý podélný pruh. V ČR se vyskytuje v severní a východní části. Zdržuje se u vodotečí, na
vlhkých místech a v polích. Myš domácí (Mus musculus) se od myšic se liší kratšími boltci a ocasem, zápachem,
výkrojem na zadní straně řezáků a ocasem, z něhož nelze volně stáhnout pokožku. Kosmopolitní druh původem
z teplých oblastí Eurasie. Jedná se o známé synantropní škůdce, které doprovází nepříjemný zápach moči adultních
samců (tzv. myšina). Po celý rok žije v budovách v rodinných societách, kde se celoročně rozmnožuje. V létě proniká
do obilí, stohů atd. Dožívá se nejvýše 2 let. Za příznivých podmínek se přemnožuje jako hraboši, při nedostatku
prostoru rodí i několik samic mláďata do jednoho hnízda a společně o ně pečují. Je rezervoárem řady infekčních
chorob. Potkan (Rattus norvegicus) pochází z východní Asie. Dnes je synantropním kosmopolitním druhem. Dobře
plave a s oblibou vyhledává vlhká místa (kanalizace, stoky), ale i objekty živočišné výroby, jatky, sklady apod. Vytváří
početné rodinné society (klany), přemnožuje se a je nejškodlivějším synantropním savcem. O jeho přítomnosti svědčí
peletovitý trus o délce 15 mm (trus myší má poloviční délku). Agresivní, oportunistický, nesmírně adaptabilní druh,
významný rezervoár např. moru a leptospirózy. Krysa obecná (Rattus rattus) se do Evropy rozšířila z Indie, později
však byla vytlačena potkanem. Dnes u nás žije v povodí Labe a dolní Vltavy, kam byla znovu zavlečena lodní
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dopravou. Od potkana se liší většinou tmavším zbarvením, ocas je delší než tělo, není zesílen u kořene, čenich je
protáhlejší a boltce jsou dlouhé, při přehnutí dopředu dosahují oka. Žije v societách na sušších teplejších místech, na
půdách, ve skladech a v sýpkách. Je nebezpečným přenašečem infekčních chorob. Název deratizace je odvozen od
vědeckého názvu rodu Rattus.
Pozn.: K určování drobných hlodavců lze využít rozměrů (délka trupu, zadní tlapky, ocasu, ucha) a počtu mozolů na
plantární ploše chodidla, znaků na lebce (patro, otvory v čelistech pro nervy, chrup, rodově odlišné alveolární vzorce).
Je možno je určovat i z kosterních zbytků ve vývržcích. Na obrus stoliček má vliv věk.
Podřád: dikobrazočelistní (Hystricomorpha)
Společným znakem této starobylé skupiny je tzv. hystrikognátní mandibula (lat. hystrix = dikobraz, gnathos =
čelist). Po svém vzniku v Africe resp. Gondwaně přešli do Jižní Ameriky, kde proběhla jejich hlavní radiace.
Dikobrazovití (Hystricidae) jsou velcí pozemní hlodavci, krytí na hřbetě a ocase dlouhými bodlinami. Bodliny
nevystřelují, ale mohou je uvolnit třesením. Žijí v tropech a subtropech Starého světa, jediný druh dikobraz obecný
(Hystrix cristata) zasahuje do jižní Evropy. Má noční aktivitu, přes den se ukrývá v norách.
Činčilovití (Chinchillidae) – činčila vlnatá (Chinchilla lanigera) žije v aridních skalnatých oblastech And až do
5 tis. m n.m. Žije v koloniích, ve svém malém areálu byla silně zredukována lovem pro neobyčejně jemnou kožešinu.
Samice jsou větší než samci. Chová se jako kožešinové zvíře, v zájmových i laboratorních chovech. Podobně jako
příbuzní jihoameričtí hlodavci je dlouhověká (téměř 20 let), má dlouhou březost (110 dní), rodí prekociální mláďata.
Vzhledem k svému původnímu prostředí nesnáší přílišné teplo a vlhko, aktivuje za soumraku a v noci, málo pije
a přijímá skrovnou potravu. K péči o srst využívá písek.
Morčatovití (Caviidae) jsou neotropická skupina adaptovaná na různá prostředí. Mají hrubou srst a krátký ocas.
Kromě morčat (Cavia spp.) sem patří kapybara (Hydrochaeris hydrochaeris), největší žijící hlodavec (50 kg, v zajetí
i více), rozšířený v Jižní Americe. Obývá mokřady a okolí řek. Žije ponejvíce v tlupách, má původně denní aktivitu,
v nebezpečí se ukrývá ve vodě. Nozdry, oči a uši jsou umístěny v jedné linii a při plavání vyčnívají nad hladinu. Má
plovací blány, u samců je pachová žláza na dorsum nasi.
Nutriovití (Myocastoridae) jsou monotypickou čeledí. Nutrie (Myocastor coypus) je přizpůsobena k vodnímu
způsobu života. Podobně jako někteří jiní neotropičtí hlodavci má mléčné bradavky na bocích těla. Původně je rozšířena
v jižní části J. Ameriky, v řadě zemí je chována na farmách jako kožešinové zvíře a také pro hodnotné dietní maso.
Z chovů často uniká do volné přírody, kde se s ní setkáme i u nás.
Řád: zajíci, zajícovci (Lagomorpha)
Název pochází z řec. lagos = zajíc, morphe = tvar, forma. Jsou blízce příbuzní hlodavcům. Nejvýraznějším rozdílem
jsou dva páry řezáků v horní čelisti. První pár je velký, bez kořenů a neustále dorůstá. Na rozdíl od hlodavců ho po
celém povrchu kryje sklovina, která je na zadní straně tenká, proto se hlodáky dlátovitě obrušují. Zadní pár je drobný,
umístěný za předními řezáky. Stoličky jsou hypselodontní. Našlapují na osrstěnou plochu tlapek, při pohybu předhazují
zadní tlapky před přední. Stopní dráha je ve tvaru T, kdy zadní šlépěje s drápy jsou vedle sebe před protáhlými
předními, které jsou za sebou. Jsou výhradní býložravci s mikrobiálním trávením celulózy v tlustém střevě. Mají
processus vermiformis, což je obdoba appendixu. Další zvláštností je cékotrofie – požírání a opětovné trávení
kašovitých výkalů (využití vitaminů skupiny B vytvářených střevními bakteriemi), jehož konečným produktem jsou
tvrdé bobky. Samci mají šourek před penisem (rozdíl od ostatních placentálů), samice má dvojitou dělohu a terčovitou
placentu. U savců výjimečným jevem je superfetace (možnost dalšího oplodnění během březosti), při které každý
děložní roh umožňuje nezávislý vývoj zárodků. Původně chyběli v Austrálii, dnes žijí na všech kontinentech kromě
Antarktidy.
Čeleď: zajícovití (Leporidae)
S výjimkou u nás nežijící čeledi pišťuch se vyznačují dlouhými pohyblivými ušními boltci a dlouhýma zadníma
nohama. Ocas je krátký a bohatě osrstěný a horní pysk je nápadně rozštěpený. U nás žijí 2 druhy. Zajíc polní (Lepus
europaeus) žije v západní části palearktické oblasti, u nás je všeobecně rozšířen, ale vlivem zemědělské velkovýroby
jsou jeho stavy výrazně nižší než v minulosti. Je stálý, obývá malé teritorium a je náročný na pestrost potravy. Proto mu
nevyhovují rozlehlé, naráz sklízené lány monokultur. Bývá větší než králík, má zpravidla černé konce boltců.
Je zbarven do plavorezava a má světlé oko. Vyhrabává si mělké lože na povrchu půdy. K říji (honcování) dochází od
ledna do srpna, kdy více samců sleduje zaječku a dochází mezi nimi k soubojům. Samice je březí kolem 43 dní, ve vrhu
(3-4 vrhy/rok) má nejčastěji 2-4 mláďata, která jsou vidoucí a osrstěná (prekociální). Dospívají po přezimování.
Průměrná hmotnost zajíce je 3-4 (6) kg, dožívá se jen 3-4, maximálně 12 let. I přes jeho úbytek zůstává významnou
lovnou zvěří. Zajíc bělák (Lepus timidus) je rozšířen v severních oblastech Eurasie a v Alpách. V zimní srsti je kromě
černých špiček boltců sněhově bílý. Tam, kde drží sněhová pokrývka po celý rok, zůstává bílý celoročně. Králík
divoký (Oryctolagus cuniculus) pochází z jihozápadní Evropy, později byl vysazen po celé Evropě, v Austrálii,
Americe, na Novém Zélandu a jinde. Je uniformně šedohnědý, má kratší uši bez černých špiček a tmavší oko. Zdržuje
se spíše v bezlesé křovinaté krajině v teplých a suchých oblastech, příležitostně i ve městech. Žije v koloniích, hrabe
systém nor. Je březí kolem 30 dnů. Ve vrhu je nejčastěji 4-8 holých a slepých (altriciálních) mláďat, má okolo 5 vrhů za
sezónu. V nebezpečí varuje dupáním. Stavy králíků drasticky poklesly vlivem nákazy myxomatózy.
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Nadřád: Laurasiatheria
Zahrnuje řády pocházející z Laurasie resp. Holarktidy.
Řád: ježci (Erinaceomorpha)
Tradiční řád hmyzožravci (Insectivora) byl dnes na základě fylogenetických studií nahrazen 2 samostatnými řády
(viz dále). Jejich společnými znaky jsou úplný sekodontní chrup, chybějící slepé střevo, terčovitá placenta. Některé
druhy se uplatňují jako rezervoár infekčních chorob. Vžité označení hmyzožravci není zcela přesné ani z hlediska
potravní ekologie, protože v jejich potravě mohou nad hmyzem převažovat žížaly, slimáci, pavoukovci, někteří
příležitostně požírají i kadávery, ovoce, drobné obratlovce a u mnohých je běžný i kanibalismus (rejskové).
Čeleď: ježkovití (Erinaceidae)
Většina druhů má hřbet pokryt ostny a podkožní svalový vak jim umožňuje ochranné svinutí. Ježek západní
(Erinaceus europaeus) má světle zbarvenou hlavu s tmavohnědou kresbou od čenichu k očím (tzv. brýle)
a proužkované bodliny. Ježek východní (E. roumanicus) má nejednotně zbarvené, jakoby “rozcuchané” bodliny.
Areály výskytu se u nás překrývají (sympatrické druhy), mimo západní a nejvýchodnější části ČR. Jsou to všežravci
s noční aktivitou. Žijí samotářsky, pronikají i do měst. Samice rodí 1-2x ročně 2-10 altriciálních mláďat. Žijí 2-3 roky,
někdy až 7 let. Přes zimu hibernují; jedinci nedosahující před hibernací hmotnosti 0,5 kg v přírodě zpravidla nepřežijí.
Řád: rejsci (Soricomorpha)
Čeleď: rejskovití (Soricidae)
Drobní savci s protáhlým rypáčkem s dlouhými vibrisami a malými očky. Ozývají se pískavými a cvrčivými zvuky,
někteří používají i ultrazvuk a jednoduchou echolokaci. Na bocích jsou pachové žlázy, pro které je šelmy obvykle
nežerou. Jsou aktivní i v zimě, mají rychlé pohyby, intenzivní metabolismus a velkou spotřebu potravy. Rejsci mají
červené špičky zubů. Rejsek obecný (Sorex araneus) je jeden z nejhojnějších savců v ČR, rejsek malý (S. minutus) je
spolu s některými netopýry náš nejmenší savec (asi 5 g). Rejsec vodní (Neomys fodiens) potravu loví ve vodě, má
obrvené zadní tlapky a brvitý kýl na spodině ocasu. Na dolní čelisti má jedovou žlázu k znehybnění kořisti. Bělozubky
mají bílé zuby, vyčnívající ušní boltce a dvojí osrstění ocasu – oproti rejskům navíc dlouhé řídké hmatové vibrisy.
Při přesunu matka s mláďaty vzájemným zakousnutím do srsti vytváří “karavanu”. Bělozubka šedá (Crocidura
suaveolens) je v ČR hojná i v okolí lidských sídlišť.
Čeleď: krtkovití (Talpidae)
Jsou přizpůsobeni k podzemnímu (fosoriálnímu) životu, oči jsou velmi malé, hrudní končetiny jsou lopatovitě
modifikovány pro hrabání. Krtek obecný (Talpa europaea) je náš jediný druh, který neustálým prodlužováním
rozsáhlých chodeb vyhrabává půdu na povrch do krtin. Systém chodeb slouží jako past na žížaly, které v době nadbytku
ukládá do krátkodobých zásob. Kousnutím do nervového centra je ochromí a uloží. Je pronásledován zahrádkáři.
Řád: letouni (Chiroptera)
Název je odvozen z řec. cheir = ruka, pteron = křídlo. Druhý nejpočetnější řád savců (přes 1 tis. druhů) ve světě
i v ČR. Jsou rozšířeni v celém světě vyjma polárních oblastí. Jako jediní savci jsou schopni aktivního letu a to za
pomoci hrudních končetin přeměněných v křídla s tenkou létací blánou (patagium). Táhne se od krku k hrudní
končetině, mezi dlouhým předloktím, tělem a zadníma nohama a u některých od nohou k ocasu (uropatagium). Pouze
první prst (palec) je volný, krátký a zakončený ostrým drápem. Do bohatě prokrveného a citlivého patagia loví hmyz.
Pro let je typická velká manévrovací schopnost. Aktivují v noci, v klidu visí zavěšeni zadníma nohama a palcem křídla
na větvích, stěnách jeskyní, sklepů, dutin stromů apod., patagium skládají podél těla nebo se do něho balí (vrápenci).
Mají schopnost aktivní heterotermie, tj. udržování tělesné teploty na různé úrovni a tím šetření energií. Během zimy,
ale i za chladného počasí upadají do hypotermie resp. hibernace, kdy jim klesá tělesná teplota a snižuje se počet
srdečních tepů. Zadní končetiny jsou zakloubeny opačně než u ostatních savců. Mají ostruhu, lemovanou někdy tzv.
epiblemou. Při letu se netopýři a vrápenci orientují odraženými ultrazvukovými signály, jež tvoří v hrtanu a vysílají
tlamou nebo nosem (echolokace, sonar). Odrazy vysílaných vln vnímají citlivým sluchem. Při vokalizaci dochází
k odpojování sluchových kůstek od bubínku. U některých netopýrů existuje utajená březost a utajené oplození, kdy
spermie na podzim oplodněné samice zůstávají uchovány po celou zimu v pohlavních cestách. Teprve na jaře po
probuzení dojde k vlastnímu oplození. Na rozdíl od našich srovnatelně velkých hlodavců jsou dlouhověcí a samice rodí
jen 1-2 altriciální mláďata; březost trvá 55-70 dní. Průměrně se naše druhy dožívají 3-5 let, ale může to být až kolem 40
let. Populační hustoty netopýrů jsou v Evropě velmi nízké, takže soudržnost populací vyžaduje dokonalou prostorovou
a situační paměť a sociální tradice (např. využívání stejných úkrytů a zimovišť po desetiletí až staletí. V některých
oblastech světa mohou být letouni přírodním rezervoárem smrtelných virových infekcí (vzteklina, ebola, Marburg,
SARS). Velmi vzácně mohou i v Evropě přenášet vzteklinu pokousáním, proto je radno s nimi manipulovat
v rukavicích. Netopýří trus (guano) může být zdrojem infekcí prostřednictvím vdechnutí aerosolu v jeskyních.
To neznamená, že by si netopýři nezasluhovali ochranu. V ČR jsou mnohé druhy ohroženy. Zejména důležitá je přísná
ochrana jejich tradičních úkrytů, které jsou kostrou prostorové organizace netopýřích populací. Chráněni jsou mj.
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Bonnskou a Bernskou úmluvou, Směrnicí o stanovištích a Dohodou o netopýrech (EUROBAT). V ČR působí Česká
společnost pro ochranu netopýrů (ČESON). Letouny studuje chiropterologie, na niž se specializovala řada českých
zoologů. Echolokaci netopýrů lze sledovat detektory ultrazvuku, pomocí nichž lze určovat jednotlivé druhy. Za účelem
sledování trendů v početnosti populací apod. se netopýři pravidelně kroužkují (na předloktí) a sčítají. Letouni se dělí do
dvou podřádů a 18 čeledí. U nás žijí 2 čeledi v celkovém počtu přes 20 druhů; v poslední době byly objeveny nové
druhy žijící i u nás.
Podřád: kaloni (Pteropodiformes)
Kaloňovití (Pteropodidae) zahrnují největší letouny s rozpětím křídel přes 1,5 m, ale i malé druhy. Mají výrazně
protaženou tlamou, která s velkými boltci a očima dodává kaloní hlavě podobu psíka (angl. flying foxes, něm.
Flughunde). Oproti netopýrům a vrápencům mají dráp i na druhém prstu, nemají uropatagium a tragus (blanité víčko
boltce). Echolokace je rudimentární. Většinou jsou plodožraví, někteří se živí pylem (opylovači). Mají pomalé mávání
křídel, některé druhy vytvářejí hejna, která ve dne odpočívají v korunách stromů, jsou zavěšeni hlavou dolů a zabaleni
do patagia. Obývají tropy Starého světa, Austrálii a část Tichomoří. Jsou pronásledováni člověkem pro škody a místy je
jejich maso oblíbenou pochoutkou. Kaloň malajský (Pteropus vampyrus) je největším druhem.
Podřád: netopýři (Vespertilioniformes)
Používají echolokaci, ultrazvuk vysílají tlamou. V klidu se nebalí do patagia. Na větvích stromů odpočívá jen málo
druhů. Většina druhů je hmyzožravých, další loví drobné obratlovce včetně žab, ryb, sají krev obratlovcům nebo se živí
plody či sbírají pyl a nektar z květů.
Listonosovití (Phyllostomidae) žijí v neotropické oblasti. Mnozí jsou opylovači některých kaktusů a dalších v noci
kvetoucích rostlin (chiropterofilie). Patří sem i 3 druhy upírů. Upír obecný (Desmodus rotundus) se živí krví savců
včetně domácích kopytníků.
Netopýrovití (Vespertilionidae) jsou největší čeledí letounů. Na nose nemají výrůstky, mají tragus. Zimují
v jeskyních, štolách, sklepích, přes léto vyhledávají přechodné úkryty v dutinách stromů nebo i na půdách budov, kde
tvoří letní kolonie. Někteří migrují až na tisícikilometrové vzdálenosti. Přítomnost netopýrů prozrazuje drobný
peletovitý trus.
Řád: luskouni (Pholidota)
Náze je z řec. pholis = šupina. Starobylá izolovaná skupina. Většinu těla kryjí velké překrývající se rohovité šupiny
epidermálního původu, takže luskoun poněkud připomíná smrkovou šišku. I přes některé znaky
připomínající mravenečníky a pásovce (konvergence) nejsou s chudozubými příbuzní. Žijí v Africe a jižní Asii.
Řád: šelmy (Carnivora)
Název je z lat. caro, carnis = maso, vorare = požírat. Jsou rozšířeny takřka po celém světě; pozemní skupiny nemají
přirozený výskyt v Austrálii. Přizpůsobily se životu v nejrůznějších podmínkách. Patří sem savci různých velikostí
živící se obvykle lovem kořisti (predace). Některé druhy jen sbírají drobné živočichy (jezevec), loví hmyz (hyenka
hřivnatá, pes ušatý), jsou všežravé (medvědi, psík mývalovitý) nebo dokonce býložravé (panda). V přírodě často plní
funkci vrcholových predátorů a stojí na vrcholu potravní pyramidy (z toho plyne jejich malá populační hustota). Díky
predaci mají vyspělé smysly a chování, v oku je pigmentová (odrazová) vrstva tapetum lucidum. Mají úplný chrup.
K lovu, usmrcení a trhání kořisti jim slouží dlouhé ostré špičáky a tzv. trháky (horní P 4 a dolní M1), které nůžkovitými
pohyby ukrajují kusy masa. Spodní čelist je připojena válcovitým kloubem, který umožňuje pohyb pouze v jedné rovině
nahoru a dolů (nikoli dopředu a dozadu nebo do stran). Mají jednoduchý žaludek, krátké střevo a obvykle rychlé
trávení. Je vytvořena penisová kost (baculum, os penis). Placenta je pásová, mláďata jsou obvykle altriciální.
Podřád: kočkotvární (Feliformia)
Čeleď: kočkovití (Felidae)
Ze všech šelem jsou nejdokonalejšími lovci živé kořisti s mimořádně vyvinutým zrakem a sluchem. Obličejová část
lebky je zkrácená, počet zubů snížený. Na rozdíl od psovitých jsou striktními masožravci a většinou samotářskými
nočními lovci, kteří útočí ze zálohy na krátkou vzdálenost. Jsou prstochodci a kromě geparda mají zatažitelné drápy do
zvláštních pochev (na rozdíl od psovitých šelem ve stopě neotiskují drápy), otiskují 4 prsty. Své teritorium značí močí
(zvednutí ocasu, penis umístěný pod varlaty míří dozadu). Trus často zahrabávají. Samec mívá ve svém teritoriu
teritoria samic. Téměř všechny druhy jsou ohrožené. Dělí se tradičně do 2 podčeledí, z nichž bazálnější jsou velké
kočky (navzdory názvu zde velikost není rozhodujícím kritériem).
Podčeleď velké kočky (Pantherinae) se vyznačuje neúplně zkostnatělým jazylkovým aparátem a pohyblivým
hrtanem, což jim umožňuje řvát. Předou jen při výdechu. Mají menší rhinarium než malé kočky. Velkou kořist usmrcují
zardoušením (dlouhý stisk krku čelistmi nebo ucpání nozder). Při pití a oškrabávání masa z kostí využívají drsný jazyk.
Úspěšnost při lovu je obecně nízká. Velké kočkovité šelmy bývaly masově masakrovány v arénách starověkého Říma,
v koloniálních dobách byly loveny "ze sportu" v neuvěřitelných množstvích, avšak jejich soumrak nadešel teprve dnes.
Přežívají prakticky jen v rezervacích, které mají malou rozlohu vzhledem k velikosti teritorií šelem, což způsobuje
vytlačování odrostlých mláďat rodiči a jejich odstřelení kvůli konfliktům s lidmi a dobytkem v okolní osídlené krajině.
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Zejména člověkem poranění jedinci se občas stávali lidožrouty. Přebytek např. tygrů v ZOO musí být řešen sterilizací a
eutanazií, reintrodukce je problematická kvůli nutnosti učení se lovu a konfliktům s lidmi i divokými šelmami.
V poslední době je v určitých kruzích módou chov těchto nebezpečných zvířat v soukromí.
Tygr (Panthera tigris) je největší kočkovitá šelma (až přes 300 kg) žijící v Asii, s rozdílnou velikostí teritoria dle
úživnosti. Má pruhy a licousy. Obecně platí Bergmannovo a Glogerovo pravidlo, tj. severní populace jsou největší a
světlejšího zbarvení (t. ussurijský), jižní populace nejmenší a nejtmavší (t. sumaterský). Rád se koupe a výborně plave.
Potravu tvoří zejména jeleni a prasata. Tradičně se rozlišovalo 8 poddruhů, z nichž 3 byly v nedávné minulosti
vyhubeny, další zřejmě přežívá jen v zajetí, 2 jsou kriticky ohrožené a 2 ohrožené, mj. pytlačením pro kůži a kosti
(módní oblečení v Tibetu, použití kostí a drápů v tradiční čínské medicíně). Moderní studie však stávající rozdělení do
subspecií příliš nepotvrzují. Účinná ochrana je možná jen při striktním oddělení životního prostoru tygrů a lidí.
Vyhubení tygrů v Indii, kde žilo 40 % světové tygří populace, je při současném trendu jen otázkou krátkého času; jinde
je situace ještě mnohem horší. Jaguár (Panthera onca) je jediný druh velkých koček v Novém světě. Oproti levhartu
má uvnitř velkých skvrn malé skvrnky, masivnější hlavu, robustnější postavu a černá morfa je vzácnější. Nejraději se
zdržuje v blízkosti vod. Levhart skvrnitý (Panthera pardus) byl nazýván též leopard, panter či pardál. Je menší než
tygr, vedle pestrého skvrnitého zbarvení se často setkáváme s melanismem (černé morfy), zejména ve vlhkých tropech.
V Africe konzumuje kořist na stromech kvůli lvům a hyenám. Loví i v úplné tmě. Je ukázkou šelmy s širokou
ekologickou valencí, čemuž odpovídá i rozsáhlý areál rozšíření v Africe a Asii. Přesto při velkých počtech ilegálně
lovených levhartů je jeho budoucnost velmi nejistá. Lev (Panthera leo) žije ostrůvkovitě převážně v rezervacích
v subsaharské Africe, z asijské části areálu přežívá v jediné rezervaci v Indii. Ještě ve starověku areál zasahoval až do
jižní Evropy. Jediná kočkovitá šelma žijící v tlupách a s výrazným pohlavním dimorfismem (hříva samců).
Stabilizujícím prvkem smeček obývajících dlouhodobě dané teritorium jsou lvice. Kořist loví hlavně samice v noci,
avšak silnější samci mají u kořisti přednost. Úlohou samců je ochrana smečky před cizími lvy a hyenami. Vůdčí samci
(často bratři) jsou pod neustálým tlakem soupeřů – okolních nomádských samců. Postavení si udrží jen velmi krátkou
dobu na vrcholu sil, poté následuje infanticita (usmrcení mláďat) ze strany vítěze. Převzaté lvice se tak ocitnou rychleji
v říji, což vede ke zvýšení vlastní reprodukční zdatnosti (fitness) na úkor poraženého soupeře. Pod tlakem člověka lvů
rychle ubývá; přežívá jich jen asi 30 tis. Příčinou jsou hlavně konflikty s pastevci a zemědělci a infekce od jejich psů
zavlékané i do rezervací. Např. v Keni, kde žije jedna z nejsilnějších lvích populací Afriky a jejíž ekonomika se opírá o
ekoturistiku (safari), hrozí při současném trendu úplné vymizení lvů do 20 let.
Podčeleď malých koček (Felinae) se vyznačuje plně zkostnatělým jazylkovým aparátem a málo pohyblivým
hrtanem, takže pouze “předou” a nevydávají hrdelní řev. Mají větší neosrstěnou plochu kolem nozder (rhinarium) než
velké kočky. Rys ostrovid (Lynx lynx) je rozšířen v Palearktidě. Žije např. na Slovensku, v Čechách byl vyhuben v 19
stol., ale dnes se opět vyskytuje v Beskydech a Jeseníkách. V 80. letech 20. století byl vysazen na Šumavě, tato
populace se začala rozmnožovat a šířit, je však navzdory zákonné ochraně ohrožována pytláky. Ti během 10 let zabili
stovky rysů včetně mnoha jedinců opatřených vysílačkami. Samčí teritorium dosahuje velikosti až 300 km 2. Má krátký
ocas, vysoké nohy, charakteristické štětičky na ušních boltcích a mohutné licousy. Je neobyčejně ostražitý a plachý.
V potravě je významně zastoupena srnčí zvěř. Zakusuje ji jednorázově do krku (rozdíl od četných zhmožděných
kousných ran po útoku vlků nebo psů) a nejdříve konzumuje kýty. Na kůži zanechává škrábance, ke kořisti se vrací.
Trávicí trakt ani hlavu nežere. Gepard (Acinonyx jubatus) před 12 tis. lety vyhynul v Americe; dnes je rozšířen
v savanách Afriky a dříve i v Asii, kde je prakticky již vyhuben. Od velkých koček se liší vysokými a štíhlými
končetinami, přizpůsobenými k rychlému běhu. Na rozdíl od ostatních koček má denní aktivitu. Od mediálního koutku
oka k ústnímu koutku se táhne černá linka a u mláďat bývá náznak hřívy na šíji. Kořist, hlavně gazely a impaly, štve na
krátkou vzdálenost; velké zrychlení umožňuje pružná páteř. Je nejrychlejším savcem, ale často uváděné hodnoty přes
100 km/h jsou přehnané. Je daleko vzácnější a ohroženější než např. lev, nadále ubývá a navíc je ohrožen redukcí
populace v dávné minulosti – tzv. bottleneck efekt, kdy i po zvýšení počtů přetrvává snížená genetická variabilita. Dříve
byl v Asii používán k lovu a loven pro kožešinu, dnes mizí hlavně kvůli ztrátě přirozeného životního prostředí, zvláště
tlakem pastevectví, a rovněž konkurencí větších šelem a rušením turisty v rezervacích. Jemu příbuzná puma (Puma
concolor) je vzhledem podobná malé lvici, ale má tmavé skvrny po stranách horního pysku. Díky velké ekologické
valenci a obrovskému areálu obývá nejrůznější prostředí téměř celé Ameriky. Kočka divoká (Felis silvestris) je v
mnoha subspeciích rozšířena v západní Palearktidě a Africe. V ČR se prakticky nevyskytuje, v SR preferuje teplejší
úpatí vrchovin s listnatými lesy. Na rozdíl od k. domácí má huňatý, válcovitý ocas se 3-4 černými prstenci a černým,
nezúženým koncem. Páří se v předjaří podobně jako rys.
Čeleď: cibetkovití (Viverridae)
Štíhlé a krátkonohé, často skvrnité šelmy subtropů a tropů Starého světa. Ve východní Asii jsou často pojídány.
Čeleď: hyenovití (Hyaenidae)
Čtyři recentní druhy žijí v Africe a jihozápadní Asii. Mají “sraženou” záď, mohutný chrup a neobyčejně silné
žvýkací svaly (drcení kostí). Živí se kadávery, lovem a jeden druh je hmyzožravý. Hyena skvrnitá (Crocuta crocuta)
žije v Afrotropis. Častěji loví, než požírá mršiny. Více se přiživují lvi na kořisti hyen než naopak, přitom často dochází
k vzájemnému usmrcování se lvy. Zvláštností samic je klitoris velikosti samčího penisu, jímž prochází uretra a přes nějž
probíhá i dlouhá obtížná kopulace a porod. S tím souvisí zvýšená úmrtnost mláďat při porodu a prvorodiček. Vulva není
vytvořena. Dominantní postavení v početných rodinných klanech zaujímají vzájemně příbuzné samice, které mezi
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sebou trpí menší nomádní (potulující se) samce. Silnější samičí mládě někdy usmrcuje slabšího sourozence. Unikátnost
samičích genitálií je zřejmě jen nevýhodným vedlejším produktem evoluce matriarchálního uspořádání resp. selekce
směřující k predaci, agresivitě, síle a tím maskulinizaci samic (zvyšování hladiny androgenů).
Podřád: psotvární (Caniformia)
Čeleď: psovití (Canidae)
Jsou prstochodci s prodlouženou obličejovou částí lebky. Mají obvykle delší nohy a huňatý ocas. Vůdčím smyslem
je vynikající čich. Kořist mnozí zástupci loví štvaním a žijí v sociálně koordinovaných smečkách. Ve stopě se otiskují
4 prsty s drápy. Při páření dochází k tzv. svázání.
Vlk obecný (Canis lupus) má srst obvykle zbarvenou v různých odstínech šedé a hnědé, ale u některých poddruhů
se vyskytují i bílé a černé morfy. Od německého ovčáka se liší ocasem, který není stočen špičkou vzhůru, šikměji
postavenýma očima, kratšími trojúhelníkovými boltci, a dále znaky na lebce. Ocas je svěšený, v běhu ale bývá nesen i
vodorovně a alfa-jedinci jej vztyčují. Obvykle loví v rodinných smečkách (štvaní a číhání v záloze) při vzájemné
koordinaci a s využitím znalosti terénu. Ve smečce se odváží na kořist mnohonásobně větší než je sám (bizon, los).
Úspěšnost lovu je nízká, neuniknou zpravidla mláďata, staré, nemocné a oslabené kusy. Na Slovensku loví zejména
jeleny a divoká prasata. Při lovu se vyznačuje extrémní vytrvalostí. Za noc smečka proběhne vytrvalým klusem i mnoho
desítek km. Z kořisti nejdříve konzumuje vnitřnosti břicha i s obsahem bachoru a střev. Není tedy striktním
masožravcem. Menší kořist (selata divočáků aj.) pozře i s kostmi, což je umožněno příčně pruhovanou svalovinou jícnu.
Osamělí vlci se živí drobnou kořistí jako hlodavci, ptáky, případně plody a mršinami. Uvádí se, že vlčí stopa je štíhlejší
s více předsunutými středními prsty, než je tomu u stopy psa, ale tyto znaky jsou nespolehlivé. Od stopy psa lze vlčí
stopu odlišit pouze podle stopní dráhy, která představuje většinou “čárování”, kdy zadní i přední stopy leží v jedné linii
za sebou. V jedné stopě může jít celá smečka. Trus vlka často obsahuje chlupy z kořisti a kosti. Vedle pachových
podnětů (značení teritoria močí) souvisí s bohatým sociálním životem a přísnou hierarchií ve smečkách pestrá škála
dorozumívacích prostředků (mimika odpovídá mimice psa). Ozývá se vytím. V době rozmnožování se smečky
rozvolňují. Říje probíhá koncem zimy, rozmnožuje se jen alfa pár. Vlk původně obýval takřka celou Holarktis a část
orientální oblasti, ale v důsledku úporného pronásledování člověkem má dnes pouze ostrůvkovité rozšíření. Je výrazně
euryekní, obývá ekosystémy od tundry po polopouště a tropické lesy Indie. V přírodě je velmi plachý. Člověka
nenapadá vyjma vzácné případy nakažení vzteklinou. Přehnaná a neopodstatněná averze člověka k vlkům (tzv. syndrom
Červené karkulky) se datuje od vzniku pastevectví (napadají ovce a další domácí zvířata). V řadě zemí včetně ČR je
chráněným druhem, přesto je ilegálně loven. V ČR žije kolem 10 vlků v Moravskoslezských Beskydách, kam pronikají
ze Slovenska. Před pytláky se je tam spolu s dalšími velkými šelmami snaží chránit hlídky dobrovolníků. Kojot (Canis
latrans) je severoamerickým ekvivalentem šakala. Netvoří smečky, je více adaptabilní na tlak člověka než vlk, šíří se a
proniká i do měst. Plodně se kříží s domácím psem, na východě Ameriky existuje populace hybridů s vlky. Šakal
obecný (Canis aureus) se vyskytuje od afrických savan po Indii, z Balkánu se jeho areál rozšiřuje na sever a západ;
objevuje se už i v ČR. Je potravním oportunistou, živí se i mršinami, hmyzem aj. Liška obecná (Vulpes vulpes) je
nejběžnější psovitá šelma holarktické oblasti. Má proměnlivé zbarvení, kromě obvyklé rezavé existuje i tmavá morfa –
“uhlířka”. Hlavní kořistí jsou drobní hlodavci (tzv. “myškování”, lov hlodavců charakteristickými výskoky), na druhém
místě bezobratlí, dále mršiny, jen příležitostně drobná zvěř. Vyhrabává si nory nebo obsazuje nory po jezevcích. Kolem
obsazené liščí nory jsou zbytky kořisti a pronikavý zápach. Říje, tzv. kaňkování, probíhá v lednu a únoru, asi po 53
dnech březosti samice rodí 3-8 mláďat. Stopa je miniaturou vlčí stopy, včetně čárování. Lišky bývaly významným
rezervoárem vztekliny, a proto byla u nás i v řadě evropských států zavedena celoplošná orální vakcinace lišek, která se
ukázala jako mnohem efektivnější a humánnější než tradiční plynování nor a intenzivní lov. Populace lišek je dnes
přirozeně regulována spíše svrabem než vzteklinou. Liška polární (Alopex lagopus) obývá holarktickou tundru, kde
přežívá i nejkrutější zimní mrazy. Na zimu vymění šedohnědou letní srst za bílou. Psík mývalovitý (Nyctereutes
procyonoides) pochází z východní Asie. Byl vysazen na západě bývalého SSSR a odtud se rozšířil až k nám. Často
osídluje nory lišek či jezevců, je všežravec. V Japonsku osídluje i velkoměsta, kde se v noci živí odpadky a díky
dostatku potravy má vyšší počty mláďat než v přírodě. Jde tedy o oportunní, velmi adaptabilní druh, který se intenzivně
šíří a u nás je zcela nežádoucí. V severnějších oblastech upadá do nepravého zimního spánku. Od mývala se liší mj.
absencí kroužků na ocasu. Mláďata se dospělcům příliš nepodobají; díky kratší srsti se jeví štíhlejší.
Čeleď: medvědovití (Ursidae)
Patří sem největší pozemní šelmy. Mají malé oči, okrouhlé uši a zakrslý ocas. V souladu s Bergmannovým
pravidlem jsou severští zástupci největší (medvěd lední, m. kodiak), tropické druhy naopak nejmenší (medvěd
malajský). Nežijí v Antarktidě, v Africe a australské oblasti. Jsou ploskochodci. Chrup odpovídá všežravému způsobu
života (bunodontní typ stoliček). Dnes jsou objektem pytlačení pro žluč (lék v tradiční čínské medicíně), a to i ve
vyspělých zemích (USA, Kanada). V Číně se získává žluč i z medvědů chovaných v zajetí drastickým způsobem
(týrání). Panda velká (Ailuropoda melanoleuca) je nejpůvodnějším recentním zástupcem. Obývá horské lesy v nevelké
oblasti Číny. Je potravně specializována na bambus, k jehož přidržování se u ní vyvinul “palec”. Je závislá na stavu
bambusových porostů, ohrožena odlesňováním a pytláctvím. Je symbolem světové ochrany přírody. Pozn.: Panda
červená (Ailurus fulgens) z podhůří Himálaje představuje samostatnou vývojovou linii (monotypická čeleď Ailuridae).
Je mnohem menší, arborikolní, je častěji chována v zoo. Baribal (Ursus americanus) se vyskytuje v Severní Americe,
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kde je dnes mnohem rozšířenější a hojnější než grizzly. Má zbarvení černé, rezavé nebo světlé. Medvěd hnědý (Ursus
arctos) v holarktické oblasti vytváří několik poddruhů s různou velikostí a zbarvením (Bergmannovo pravidlo). V
severoamerických Skalnatých horách žije mohutný grizzly (U. a. horribilis) a v Evropě nominotypický poddruh m.
brtník (U. a. arctos), jehož název souvisí s oblibou medu. Za potravou mohou medvědi migrovat, zejména vertikálně;
je závislá na oblasti a sezóně. Na jaře převládá tráva, požírají však i hmyz, mlže nebo kadávery velryb na pobřeží.
Brtník požírá zejména v předjaří kadávery; často poškozuje úly. Někteří jedinci se specializují i na lov živých zvířat.
Medvěd je velmi mrštný, vyvine rychlost až přes 50 km/h. Má ještě lepší čich než pes. Kořist medvěda poznáme podle
výtoku krve z nosu, přeražené páteře, přednostní konzumace mléčné žlázy a vnitřností. Zimu přečkává nepravým
zimním spánkem v brlohu pod vyvráceným kmenem, pod sněhem v kosodřevině apod. Podmínkou přežití zimy
v severních oblastech je intenzivní příjem potravy na podzim (táhnoucí lososi, lesní plody) a založení tukových zásob.
Často aktivuje i v zimě, zejména má-li přístup ke kontejnerům u chat nebo k újedi. Páří se v letním období. Medvědice
má krátkou utajenou březost, v zimním brlohu rodí 1-3 altriciální mláďata. Dospělí samci žijí samotářsky a dopouštějí
se infanticidy. Optické teritoriální značky medvěd zanechává na kmenech smrků (škrábance), má různý trus dle
převládající potravy. Stopa vzdáleně připomíná šlépěje člověka. Útoky na člověka jsou vzácné (častější u grizzlyho),
hlavně při překvapení s překročením útěkové vzdálenosti; zranění bývají devastující až smrtelná. V ČR žije asi
5 jedinců v horách na moravsko-slovenském pomezí. Medvěd lední (Ursus maritimus) obývá polární oblasti
Holarktidy. Oddělil se před 200 tis. lety od medvěda hnědého adaptací na podmínky doby ledové. Tlapy naspodu
pokrývá srst a prsty zčásti spojuje plovací bána, výborně plave (desítky km). Má nápadný pohlavní dimorfismus - samci
jsou až 2x těžší než samice. Na rozdíl od medvěda hnědého je nejaktivnější v zimě, kdy loví během cirkumpolární
migrace na plovoucím ledu. Je téměř výhradně masožravý, přes 90 % potravy tvoří tuleni, které loví např. u dýchacích
otvorů. Samice rodí obvykle 2 velmi malá mláďata, a to na pevnině v zimním brlohu pod sněhem. V létě na pevnině do
zamrznutí moře někdy až půl roku hladoví (nejdéle ze savců). Má toxická játra díky vysokému obsahu vitaminu A a v
poslední době i další orgány následkem enormní kumulace PCB, rtuti a dalších polutantů (vrchol potravní pyramidy).
Ocitl se na seznamu ohrožených druhů, neboť jeho osud je zřejmě zpečetěn táním arktického ledu.
Následující 3 čeledi se odštěpily v třetihorách od společných předků s medvědovitými šelmami. Souhrnně se
tradičně označují jako ploutvonožci. Původně byli pokládáni za samostatný řád (Pinnipedia), později za podřád šelem;
prvním podřádem byly pozemní šelmy (Fissipedia). Jejich vzhled i způsob života určuje vodní prostředí, ve kterém tráví
většinu života. Končetiny mají ve tvaru ploutví, ale prsty zůstaly zachovány. Mají silnou vrstvu podkožního tuku
s termoizolační funkcí. Mezi další adaptace na vodní prostředí patří uzavíratelné uši a nozdry, retence velkého
množství kyslíku a snížení jeho spotřeby. Jsou to převážně pospolitá zvířata a v době rozmnožování tvoří početné
kolonie na pobřeží nebo ostrovech. Mnozí jsou polygynní (harémy). U některých jsou samci mnohem větší než samice.
Samice rodí vždy na souši 1-2 prekociální mláďata, která díky velmi tučnému mléku rychle rostou. Převládá
prodloužená březost. Ploutvonožci se vyskytují v mnoha mořích světa, větší druhová rozmanitost je v chladném
a mírném pásmu obou polokoulí. Pronikli i na pobřeží Antarktidy. Byli a místy jsou dosud hromadně loveni pro tuk
a kožešinu. Např. v kanadské Arktidě je ročně loveno na 300 tis. mláďat tuleňů grónských; v nedávné minulosti
docházelo ke stahování zaživa z kůže.
Čeleď: lachtanovití (Otariidae)
Mají zachovány ušní boltce (viz slovenský název uškatec), mohou podstavit zadní nohy pod tělo, což jim umožňuje
poměrně obratný pohyb po souši. Samci jsou větší než samice, mívají mohutný krk a často vyklenuté čelo. Patří sem
pouze mořští zástupci, živící se rybami, hlavonožci a korýši. Např. lachtan tmavý (Zalophus californianus) je rozšířen
na pobřežích severního Pacifiku a na Galapágách. Pro hravost jsou mladí jedinci často chováni v cirkusech. Některé
druhy lachtanů byly dříve nazývány “lvouni”.
Čeleď: mrožovití (Odobenidae)
Monotypická čeleď. Mrož (Odobenus rosmarus) je mohutný ploutvonožec obývající arktická moře. Obě pohlaví
mají kly, tj. zvětšené horní špičáky, které slouží k úchytu při lezení na kry a skaliska a k soubojům. Žije v početných
societách, živí se hlavně mlži, které na dně vyhledává hmatovými vibrisami. Kly využívaly severské národy podobně
jako slonovinu.
Čeleď: tuleňovití (Phocidae)
Ze šelem jsou nejvíce přizpůsobeni životu ve vodě, na souši či na ledu se pohybují velice neobratně. Ušní boltce
jsou zakrnělé. Většinou se živí rybami, hlavonožci či korýši, ale některé druhy (např. antarktický tuleň leopardí) loví
i tučňáky a mláďata jiných ploutvonožců. Dva druhy žijí v jezerech (např. tuleň bajkalský), ostatní jsou mořské. Tuleň
obecný (Phoca vitulina) je nejhojnější druh žijící při pobřežích severní polokoule včetně Evropy.
Čeleď: medvídkovití (Procyonidae)
Středně velké všežravé šelmy s dlouhým ocasem. Obývají Ameriku, vedou často stromový způsob života. Mýval
severní (Procyon lotor) byl introdukován do Evropy a lokálně je už hojný i v ČR. Vyhledává blízkost vod, kde pomocí
jemného hmatu loví předníma nohama potravu. Velmi adaptabilní druh, potravní oportunista, u nás zcela nežádoucí.
V Severní Americe proniká i do velkoměst, kde se živí odpadky. Má převážně noční aktivitu. Vyznačuje se obličejovou
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maskou a na rozdíl od psíka mývalovitého delším kroužkovaným ocasem. V poslední době přichází do módy chov
neotropických nosálů (Nasua spp.) a kynkažu (Potos flavus) jako domácích mazlíčků. Nosáli jsou převážně denní,
zčásti stromová zvířata žijící v societách, takže individuální chov neodpovídá jejich přirozenému způsobu života; u
kynkažu je překážkou jeho noční aktivita.
Čeleď: skunkovití (Mephitidae)
Dříve byli řazeni mezi lasicovité. Většina obývá Ameriku, 2 druhy žijí v jihovýchodní Asii. Typické jsou pro ně
pachové žlázy a kontrastní černobílé aposematické zbarvení. Skunk pruhovaný (Mephitis mephitis) ze Severní
Ameriky na obranu vystřikuje z podocasních žláz extrémně zapáchající tekutinu obsahující merkaptany. Může být
rezervoárem vztekliny. Skunkové se někdy chovají jako domácí mazlíčci; bývá nutné odstranění pachových žláz.
Čeleď: lasicovití, kunovití (Mustelidae)
Nejpočetnější čeleď šelem (téměř 60 druhů), s protáhlým tělem na poměrně krátkých končetinách. Došlapují na celé
chodidlo nebo jen jeho polovinu (poloploskochodci). Ve stopě se otiskuje všech 5 prstů s drápy. Jsou malé až střední
velikosti. U řitního otvoru mají pachové žlázy. Mají provokovanou ovulaci, graviditu 30-65 dnů, díky opožděné
implantaci až 12,5 měsíce. Jezevec lesní (Meles meles) je ploskochodec, který si hrabe rozsáhlé komplexy nor. Brlohy
(“hrady”) jsou využívány mnoha generacemi, někdy po mnoho staletí. Brloh i okolí udržuje v čistotě, trus odkládá
mimo brloh v jamkách – “latrinách”. Profil “vsuků” je plošší než u liščích nor. Žije v párech, rodinách nebo rodinných
klanech, někdy v nedobrovolném soužití s liškou. Je všežravec, požírá především bezobratlé, aktivuje v noci. Na zimu
vytváří tukové zásoby a zimu přečkává nepravým zimním spánkem. Stopa připomíná miniaturu medvědí šlépěje. Místy
je loven pro tuk s údajnými léčivými účinky. Při manipulaci může způsobit velmi závažná pokousání. Kuna lesní
(Martes martes) má na krku žlutou “náprsenku”, která nezasahuje na přední končetiny, má černý čenich. Obývá různé
typy lesů, je převážně arborikolní, typickou kořistí jsou veverky a ptáci. U kuny skalní (M. foina) bílá náprsenka
vidličnatě vybíhá na přední končetiny, má růžový čenich. Synantropní druh vyskytující se téměř všude mimo souvislé
lesní komplexy. Je hojnější než kuna lesní, méně arborikolní, obývá půdy, vniká do kurníků, žije i v centru velkých
měst, kde poškozuje kabely a pryžové součásti aut. Protáhlý trus se zakrouceným zúženým koncem kuny odkládají na
viditelných místech (značení teritoria). Často obsahuje zbytky plodů, které kuny s oblibou konzumují. Kuny mají říji v
létě, utajená březost trvá až 9 měsíců. Vydra říční (Lutra lutra) má tělo uzpůsobeno životu ve vodě, mezi prsty jsou
plovací blány. Žije skrytě u vod, kde v březích buduje noru s doupětem, vždy alespoň s jedním vchodem pod hladinou.
Nejdůležitější kořistí jsou ryby. Teritoria označuje trusem, který odkládá na viditelná místa. Následkem lovu, regulací
toků a znečištění vod v minulosti v ČR téměř vymizela, ale dnes její stavy opět stoupají, což vzbuzuje nevoli rybníkářů.
Nejhojnější šelmou ČR je kolčava (Mustela nivalis). Její samice je podstatně menší než samec. Loví především drobné
hlodavce. Hranostaj (M. erminea) má ocas má zakončený černou špičkou (rozdíl od kolčavy), která zůstává i v bílé
zimní srsti (kožešina hermelín). Tento i předchozí druh se označují též jako lasice a mají holarktické rozšíření. Tchoř
tmavý (M. putorius) je tmavě zbarvený s obličejovou maskou. Velikostí je mezi lasicemi a kunami, má kratší ocas než
kuny. Obývá hlavně nížiny, v okolí vod a hospodářských stavení loví žáby, drobné hlodavce apod. V současnosti
značně ubývá. Norek evropský (M. lutreola) má bílou skvrnu na spodním i na horním pysku. Je kriticky ohroženým
evropským endemitem, v naprosté většině areálu včetně ČR a SR vymizel a zbytkové populace jsou ohrožovány
následujícím nepůvodním druhem. Norek americký (Neovison vison) neboli mink žije v Severní Americe. V řadě
evropských i jiných zemí z kožešinových farem unikal do volné přírody, kde obsadil niku norka evropského. Bílá
skvrna je pouze na spodním pysku. Žije u vod, dobře plave, jeho potravu tvoří ryby, žáby, hlodavci, raci, vodní ptáci
atd. U nás je zcela nežádoucím, silně expandujícím invazním druhem, působícím velké škody např. lovem raků a
dalších ohrožených živočichů.
Řád: lichokopytníci (Perissodactyla)
Název je z řec. perissos = lichý, daktylos = prst. Velké druhy savců s protaženou obličejovou částí lebky
a redukovaným počtem prstů. Na přední noze mají 4 až 1 prst, na zadní 3 nebo 1 prst, přičemž palec vždy chybí. Hlavní
tíhu těla nese třetí prst, jímž také prochází osa končetiny. Našlapují na poslední články, které jsou na konci kryté
mohutnými rohovitými kopyty. Řezáky jsou zachovány nahoře i dole, takže při pasení mohou rostliny ukusovat
(na rozdíl od sudokopytníků), ovšem i za pomoci silných pysků. Špičáky jsou redukované, třenáky a stoličky lofodontní
nebo selenolofodontní. Žaludek je jednokomorový, složitý, tlusté a slepé střevo velké, v něm probíhající fermentace
rostlinné potravy nahrazuje funkci předžaludku přežvýkavců. Nemají žlučník. Samice mají v tříselné krajině pouze
2 páry mléčných žláz, které ústí po dvou do jednoho páru struků. Děloha je dvourohá, placenta rozptýlená. Rodí pouze
1(2) prekociální mláďata. Ze smyslů je vyvinut nejlépe čich a sluch. Dříve bohatý řád přirozeně vyhynul do dnešních
méně než 20 druhů. Řada z nich je ohrožena vyhubením.
Čeleď: tapírovití (Tapiridae)
Mají zavalité tělo, chobotovitě prodloužený, velmi pohyblivý horní pysk a krátký ocas. Na předních nohou mají
4, na zadních 3 prsty s malými kopyty. Mají krátkou srst, váží až 300 kg a vzdáleně připomínají prasata. Aktivují
v noci, mají afinitu k vodě, žijí solitárně. Jejich mláďata jsou pruhovaná (rozčleňující zbarvení). Mají disjunktivní areál
- 3 druhy žijí v Neotropis, např. tapír jihoamerický (Tapirus terrestris) a 1 druh v jihovýchodní Asii - tapír
čabrakový (T. indicus).
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Čeleď: nosorožcovití (Rhinocerotidae)
Mohutní savci (váží i více než 3 t) se silnou (až 5 cm) zrohovatělou kůží a s 1 nebo 2 za sebou stojícími
keratinovými rohy v oblasti nosu, bez kostního podkladu. Předními i zadními končetinami našlapují na tři prsty.
Obývají savany a lesy Afriky a jižní Asie. Mají slabý zrak. Pro své rohy, žádané v tradiční čínské medicíně a ze kterých
se v Arábii vyrábějí dýky, byla v krátké době pytláky zlikvidována velká většina světové populace nosorožců. Ochrana
byla řešena odchytem a odřezáváním rohů případně odvozem chovných stád do zámoří. Dnes přežívá na světě jen asi
15 tis. nosorožců všech druhů. Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis) obývá jen několik izolovaných lokalit v Indii
a Nepálu. Má jediný roh. Další 2 asijské druhy jsou na pokraji vyhubení. Nosorožec dvourohý (Diceros bicornis) má
horní pysk vybíhající do prstíku k uchopování větviček a listí. Je kriticky ohroženým druhem, ostrůvkovitě přežívá
v Africe. Nosorožec tuponosý (Ceratotherium simum) je relativně nejhojnějším nosorožcem. Na rozdíl od n.
dvourohého spásá trávu, proto má široký a rovný horní pysk (“nosorožec širokohubý”). Jeho bývalý poddruh C. s.
cottoni byl nedávno povýšen na samostatný druh. V přírodě byl vyhuben během občanské války v Kongu. Je asi
nejohroženějším savcem, v zajetí žije 8 posledních jedinců, většina v ČR (odchyty J. Vágnera pro Zoo Dvůr Králové
n/L, nyní reintrodukce v Keni).
Čeleď: koňovití (Equidae)
Jsou přizpůsobeni k rychlému pohybu na otevřených prostranstvích. Končetiny jsou zakončeny jediným (třetím)
prstem, na který nasedá mohutné kopyto, na jehož okraje našlapují. Žijí ve stádech se sociální hierarchií. Na rozdíl od
mnohých jiných kopytníků (jeleni, tuři) a slonů jsou stáda vedena samcem. Vznik a vývoj čeledi probíhal v Severní
Americe, kde však koně později zanikli. Nejstarší prakoně (Hyracotherium) měli velikost lišky. Vývojový strom ekvidů
patří k nejdokonaleji rekonstruovaným. Většina recentních druhů je ohrožena. Kůň Převalského (Equus ferus
przewalskii) je zřejmě poddruh tarpana, a je tedy konspecifický s koněm domácím. Byl podobně jako jiní divocí koně
ve volné přírodě vyhuben člověkem; nedávno byl reintrodukován v Mongolsku. Pražská ZOO vede jeho plemennou
knihu. Osel africký (Equus africanus) snad ještě přežívá v Somálsku a Etiopii. Zebra stepní (E. quagga) jako jediná ze
4 druhů zeber není pokládána za ohroženou. Obývá savany, v rezervacích žije v početných migrujících stádech. Vytváří
6 poddruhů lišících se pruhy, z nichž nominotypická subspecie, jihoafrická kvaga (E. q. quagga), byla vyhubena.
Kříženci zebry s koněm se nazývají zebroidi.
Řád: sudokopytníci (Artiodactyla)
Název je z řec. artios = sudý, daktylos = prst. Našlapují na třetí a čtvrtý prst (spárky), mezi nimiž prochází osa
končetiny. Druhý a pátý prst je zkrácený (paspárky) nebo chybí, ve všech případech vymizel prst první. Kost hlezenní
(talus, astragalus) vytváří kladkový kloub. S rozdílným způsobem života a obživy souvisí také rozdílná stavba chrupu a
trávicí soustavy. Počínaje velbloudy je chrup selenodontní. Mláďata jsou prekociální. Jde o parafyletický taxon (viz
kytovci). V myslivosti se označují jako spárkatá zvěř.
Podřád: nepřežvýkaví (Suina = Nonruminantia)
Mají jedno- až dvoukomorový složitý žaludek a úplný, výrazně rozlišený chrup s bunodontními stoličkami
a špičáky, které často mívají podobu krátkých klů. Druhý a pátý prst bývají relativně dobře vyvinuty a při chůzi se
obvykle dotýkají země.
Čeleď: prasatovití (Suidae)
Kopytníci se silným, bočně mírně zploštělým tělem, krytým řídkou a tuhou srstí - štětinami. Mají protáhlý rypák,
jímž vyrývají potravu ze země. Jsou to všežravci, ale převládá u nich rostlinná potrava. Prase divoké (Sus scrofa) se
myslivecky nazývá “černá zvěř” či “divočák”. Špičáky nemají kořeny a neustále dorůstají, u kanců jsou větší než u
samic, stáčejí se navenek a vzhůru (myslivci je nazývají zbraně - klektáky a páráky). Díky své široké ekologické valenci
obývá různá prostředí palearktické a orientální oblasti. Bylo vysazeno prakticky na všech kontinentech. Už v 18. stol.
byla na našem území tato zvěř vyhubena, až po 2. světové válce se začala opětovně šířit z okolních území a z obor.
V současnosti její populace enormně vzrůstá a dochází ke škodám na polních plodinách. Prase divoké žije v tlupách
s převážně noční aktivitou. Jen staří samci (kňouři) jsou samotáři. Na plecích mají zesílenou kůži – kyrys. Prasata
divoká s oblibou vyhledávají kaliště. Říje (chrutí) probíhá od listopadu do ledna. Samice (bachyně) rodí až 10 selat,
která jsou do podzimu světlá s temným podélným pruhováním. Stopa se od jelení liší výraznými paspárky, které po
stranách přesahují spárky. V hlubším sněhu se otiskuje břicho.
Čeleď: pekariovití (Tayassuidae)
Několik druhů žije v Neotropis, jeden zasahuje až na jih USA. V Americe zastupují prasata, jsou však menší a mají
složitější žaludek. V zoologických zahradách se často chová pekari páskovaný (Pecari tajacu).
Čeleď: hrochovití (Hippopotamidae)
Zavalití polovodní kopytníci, nejbližší recentní příbuzní kytovců. Protože jsou jim blíže příbuzní než prasatům,
vyčleňují se nově spolu s kytovci do samostatného podřádu v rámci řádu Cetartiodactyla. Mají téměř lysé tělo a v tlusté,
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neobyčejně pevné kůži četné žlázy vylučující olejovitý sekret, nazývaný “krvavý pot”. Ten má antibakteriální vlastnosti
a chrání před UV zářením. V široké tlamě jsou mohutné kůlovité řezáky a špičáky, které neustále dorůstají. Slouží jako
náhražka slonoviny. Teritorium značí trusem, který rozmetávají kmitajícím ocasem. Rozeznáváme 2 druhy žijící
v Africe. Hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius) ve dne odpočívá v mělkých řekách a jezerech, v noci se pase
na břehu. Pod vodou uzavírá nozdry i uši, které spolu s očima má téměř v jedné rovině. Váží výjimečně až okolo 4 t,
takže po slonech je s nosorožcem tuponosým největším pozemním savcem. Údajně člověku nejnebezpečnější africké
zvíře. Nejpočetnější populace obývala Kongo, kde byla nedávno během občanské války zdecimována a hroch se tak
ocitl v červeném seznamu IUCN jako zranitelný druh.
Podřád: velbloudi, mozolnatci (Tylopoda)
Vědecký název je z řec. tyloma = mozol, pous, podos = noha. Mají vyvinut pouze třetí a čtvrtý prst. Pod nášlapnou
plochou prstů je silný a pružný mozol, který omezuje boření do písku. Podobné mozoly jsou také na kolenou a prsou.
Jsou býložravci, potravu přežvykují ("pseudo-přežvýkavci"). Složitý žaludek je tříkomorový a zahrnuje abomasum
a dvoudílný předžaludek, jehož součásti nelze ztotožnit s oddíly známými u podřádu přežvýkavců. Navenek je opatřen
četnými výchlipkami s tekutinou, na rozdíl od přežvýkavců sliznice předžaludku obsahuje žlázy. Mají úplný, ale
poněkud redukovaný chrup. Velbloudi mají výrazné řasy ve 2 řadách (distichiasis) a uzavíratelné nozdry (adaptace na
písečné bouře). Mají rozštěpený horní pysk a dokáží dobře plivat. Jejich imunoglobuliny na rozdíl od ostatních savců
postrádají lehké řetězce. Tvoří jedinou současnou čeleď velbloudovité (Camelidae). Skupina se vyvinula v Severní
Americe, kde později zanikla. Dnešní areál je výrazně disjunktivní.
Nepatrné zbytky divoké populace velblouda dvouhrbého (Camelus ferus) přežívají v Číně a Mongolsku (poušť
Gobi). Schopnost velbloudů vydržet dlouhou dobu v horku bez pití je dána komplexní adaptací na podmínky pouští.
Velbloudovití mají elipsovité bezjaderné erytrocyty. Při tomto tvaru dehydratace nenaruší reologické vlastnosti krve
důležité pro její cirkulaci tolik jako u erytrocytů diskovitého tvaru (nedochází k blokádě kapilár). Tolerují proto značný
stupeň dehydratace. Po žíznění je velbloud schopen přijmout najednou obrovské množství vody, přičemž elipsovitý tvar
propůjčuje erytrocytům značnou odolnost vůči osmotické hemolýze, která ohrožuje jiné savce. V horku stoupá tělesná
teplota až na 41°C, aniž by se zapojovaly termoregulační mechanismy vedoucí ke ztrátám tekutin. Jsou zde vysoce
účinné mechanismy koncentrování moči, recyklace vody mezi ledvinami, trávicím traktem a krví. Trus i moč obsahují
málo vody. V horku omezují respiraci a odpar nozdrami, intenzitu metabolismu tlumí pokles sekrece tyroxinu. Hrb stíní
útroby uložené pod ním. Někdy nesprávně zdůrazňovaná metabolizace tuku v hrbu na vodu de facto zvyšuje spotřebu
vody. Jsou zde i behaviorální adaptace jako odvracení malé hlavy do stínu při odpočinku, chůze ve stínu ostatních,
vystavování minimální plochy těla slunci. Samci v říji nafukují měkké patro, které jim vystupuje z tlamy.
Jihoamerické lamy jsou stádní zvířata, nesnášejí izolaci a nesvědčí jim vlhké teplo. Volně žijící lamou je guanako
(Lama guanicoe). Žije na pampách a v horách jihu kontinentu. Vikuňa (Vicugna vicugna) obývá vysoké polohy And, je
subtilnější než předchozí druh a na hrudi má chumáč vlny. Donedávna kvůli lovu pro vlnu patřila k nejohroženějším
savcům And, ale dnes díky reintrodukcím a rozumnému obhospodařování odchytem, ostříháním a opětovným
vypouštěním se situace zlepšila.
Podřád: přežvýkavci (Ruminantia)
Došlapují jen na 3 a 4 prst, paspárky jsou obvykle silně zkrácené až vymizelé. Jejich hlavním znakem je složený
žaludek ze 4 částí – předžaludek ze 3 kompartmentů: bachor (rumen), čepec (reticulum), kniha (omasum), a dále vlastní
žláznatý žaludek - slez (abomasum). Z předžaludku je částečně natrávená potrava regurgitována zpět do dutiny ústní
(rejekce, eruktace), kde je bočními pohyby čelistí mechanicky rozmělňována. Přežvykování (ruminace) umožňuje
urychlit příjem velkého množství potravy a znovu ji zpracovat v bezpečí před predátory. Chrup mají neúplný, chybějí
horní řezáky. Trávu proto neukusují jako koně, ale škubou. Na složený žaludek navazuje velmi dlouhé tenké střevo. Při
komunikaci a rozmnožování se uplatňují výměšky četných pachových žláz (předoční, temenní, patní, zápěstní,
meziprstní, podocasní, předkožkové aj.). Vyhledávají minerální lizy podobně jako někteří další býložravci. K jejich
rozvoji dochází od eocénu, kdy se začaly šířit trávy a tato skupina se na ně potravně specializovala. Postupně tak
převládli nad do té doby dominujícími lichokopytníky. Mají prekociální mláďata. Dělí se na 2 infrařády - Tragulina a
Pecora. Tato druhá skupina zahrnuje všechny čeledi kromě kančilovitých. Přežvykování u ní dosáhlo největší
dokonalosti.
Čeleď: jelenovití (Cervidae)
Typickým znakem většiny druhů jsou parohy, které periodicky narůstají samcům, pouze u sobů i samicím. Pohlavní
dimorfismus je vyjádřen i větší velikostí samců. Parohy jsou kostěné útvary, každoročně periodicky vyrůstající
z výběžků čelních kostí (pučnice). Během růstu je paroh pokryt jemnou osrstěnou kůží (lýčím), které je hustě
prokrveno. Když paroh doroste a cévy odumřou, počíná se lýčí odlupovat a zvířata se ho zbavují odíráním o kmínky
stromů (vytloukají). Celý cyklus tvorby a shazování paroží je řízen hormonálně (antagonismus testosteronu
a somatotropinu). Při poruše gonád se paroží deformuje (tzv. srnci - parukáři resp. parukáči), v minulosti často po
poranění varlat broky. Parohy slouží k soubojům o samice a jsou výrazem sociálního postavení. V myslivosti se samci
označují podle počtu výsad na lodyze parohu, který se vynásobí dvěma (špičák, vidlák, šesterák aj.) Při nestejném počtu
násobíme počet na bohatším parohu a mluvíme o nepravidelném resp. nerovném dvanácteráku apod. Do určitého věku
se obvykle zvyšuje počet výsad, ale později jich může ubývat (tzv. zpátečníci). Ti mají mohutnější růže (báze lodyh)
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než mladí jeleni. Místo na parohu v kontaktu s pučnicí je pečeť, na povrchu parohu jsou rýhy a perlení. Výsady se
odspoda označují jako očník, nadočník, opěrák, vlčník; paroh může být nahoře zakončen "korunou" (např. tzv.
korunový desaterák apod.). Shozené parohy ("shozy") je zakázáno odnášet z lesa. Jelenovití nemají žlučník. Čeleď má
značný hospodářský význam, neboť většina druhů je lovena pro maso, kůže a trofeje. U nás jsou jelenovití předmětem
mysliveckého obhospodařování resp. "chovu ve volnosti" včetně zimního přikrmování. Stavy jsou často uměle
udržovány na nadměrné výši, což může znemožňovat přirozenou obnovu lesa. Některé druhy jsou také chovány
v oborách nebo ve faremních chovech, někdy i pro paroží v lýčí (tzv. panty), které se využívá v tradiční asijské
medicíně.
Podčeleď jeleni (Cervinae) resp. plesiometacarpalia má zbytky záprstí v proximální i distální části metakarpu
a paroží tvoří jednostranné výsady. Jelen lesní (Cervus elaphus) má ostrůvkovité rozšíření v lesních oblastech mírné
části Eurasie a severní Afriky. Letní převážně červenohnědé zbarvení v zimě přechází v šedohnědé. V horní čelisti
u obou pohlaví v obou denticích vyrůstají redukované špičáky (“kelce”). V srdci jsou osifikované “hubertky”. Spásá
trávy a byliny a okusuje pupeny, výhonky, listy, plody a kůru stromů. Při vysokých početních stavech působí v lesích
škody loupáním kůry a okusem letorostů do výše 2 m. Převážnou část roku tráví v tlupách, laně s kolouchy odděleně od
jelenů. Tlupa je vedena starou laní. Ve vegetačním období se přes den zdržují v odlehlých houštinách. Říje vrcholí ve
3. dekádě září, jeleni se ozývají hlubokým troubením, svádějí souboje o laně, téměř nepřijímají potravu a často se
kaliští. Laň je březí 8 měsíců, v květnu až červnu rodí jedno, zřídka dvě skvrnitá mláďata (kolouchy). Jeleni shazují
paroží od února do dubna (starší obecně dříve než mladší) a vytloukají nové v létě. Zimní trus má tvar "bobků" ve tvaru
projektilu, u laní podlouhlejších, v letním trusu jsou skybaly spojené díky vyššímu obsahu vody. Myslivecky se jelení
zvěř označuje i jako "vysoká" zvěř, laně a kolouši jsou "holá" zvěř.
Wapiti (Cervus canadensis) byl dříve pokládán za poddruh jelena lesního. Obývá Severní Ameriku, Střední
a východní Asii. Má jiné větvení paroží, zbarvení i hlas a je mohutnější než náš jelen.
Sika (Cervus nippon) je menší jelen původem z východní Asie. K nám byl dovezen ve dvou poddruzích - sika
japonský (C. n. nippon) a mohutnější sika Dybowského (C. n. dybowskii). Paroží má méně výsad oproti jelenu
lesnímu. Říje probíhá později než u jelena, samci se ozývají zvláštním pískáním.
Daněk evropský (Dama dama) byl v interglaciálech rozšířen v Evropě, do holocénu přežil v refugiu ve východním
Středomoří, kde byl později vyhuben. Byl však vysazen v mnoha oblastech světa, u nás se chová v oborách už od
středověku. Je menší než jelen, paroží je na konci ploše lopatovité, u slabších samců lopaty nejsou vyvinuty
("vařečkáři"). Letní srst bývá obvykle skvrnitá, tmavší zimní srst je bez skvrn. Zbarvení však bývá často variabilní.
V horní čelisti chybějí špičáky. Říje probíhá později na podzim než u jelena, daněk se ozývá chraplavým "rocháním".
Žije v tlupách, u nás jak v oborách, tak i ve volnosti.
Podčeleď jelenci (Odocoileinae) resp. telemetacarpalia má zbytky záprstí 2. a 5. prstu zachovány jen v distální části
metakarpu a paroží se dělí dichotomicky. Los (Alces alces) je největší recentní druh čeledi. Obývá podmáčené
lesy severní Holarktidy. Náš autochtonní druh, který byl v minulosti vyhuben, ale od druhé poloviny 20. stol. opět
migruje z Polska. V posledních letech již v ČR vytvořili 2 stabilní populace v jižních Čechách. Losi mají vysoké světlé
nohy, klabonosou hlavu připomínající koně, dlouhé uši a na krku lalok s třapcem srsti. Samci mají parohy buď
lopatovitého nebo bidlovitého tvaru.
Sob (Rangifer tarandus) obývá tundru a lesotundru holarktické říše. V Americe je nazýván karibu. Má velmi členité
paroží, které nosí i samice. Vzhledem se více blíží jelenům než los, jehož habitus spíše vzdáleně připomíná koně.
Podstatnou složkou potravy jsou lišejníky. Tvoří velmi početná stáda, migrující sezónně za potravou nejdále
z terestrických savců.
Srnec obecný (Capreolus capreolus) je rozšířen v Evropě. V létě má rezavohnědé zbarvení, v zimě šedohnědé.
Vyznačuje se krátkým ocasem a bílou skvrnou na zadní části těla (obřitek resp. zrcadlo – optická signalizace). Parůžky
dorůstají nanejvýš do 30 cm a nejčastěji mívají tři výsady (šesterák). Na rozdíl od jelena paroží shazuje už na podzim,
vytlouká na jaře. Značně přizpůsobivý srnec obývá nejen lesy, ale i otevřenou polní krajinu (agrocenózy). Jedná se
o teritoriální zvěř, jen na zimu se shlukuje do větších tlup (polní populace i celoročně). Je náročný na pestrost potravy.
Po vyrušení se ozývá tzv. bekáním (hlas připomínající štěkot psa). Říje probíhá ve vrcholném létě. Srna vábí srnce
pískáním. Je březí 9-10 měsíců, plod se však v prvních měsících nevyvíjí (utajená březost, oddálená implantace).
Neoplodněné srny přicházejí do říje koncem podzimu a k utajené březosti pak nedochází. Obvykle 2 skvrnitá srnčata se
rodí v květnu až červnu, srna je odkládá do úkrytu a chodí je pouze kojit. Zdánlivě opuštěných srnčat se zásadně
nedotýkáme, jinak je matka zrazená lidským pachem opustí.
Jelenec běloocasý (Odocoileus virginianus) pochází z Ameriky, u nás byl vysazován od 19. stol. Nyní žije jak
v oborách, tak i ve volnosti. Jeho jméno je odvozeno od poměrně dlouhého ocasu, který v nebezpečí vztyčuje a kývá
jím. Parohy mají zvláštní košíčkovitý tvar s lodyhami stáčejícími se obloukem dopředu.

Čeleď: žirafovití (Giraffidae)
Žirafa (Giraffa camelopardalis) je nápadná svým mimořádně dlouhým krkem s prodlouženými obratli (adaptace
k využití volné potravní niky - listí v korunách stromů). V krčních žilách jsou chlopně pro usnadnění krevního oběhu.
Hlava má 2 kostěné růžky, které jsou kryté kůží. Pouze u samců ještě vyrůstá “růžek” vpředu na čelních kostech.
Má dlouhý pohyblivý jazyk, který slouží ke spásání listí i trnitých akácií. Přední nohy bývají delší než zadní, žirafy jsou
mimochodníci, v zajetí je nebezpečí kopnutí. Žije v savanách a suchých lesích subsaharské Afriky. Vydrží velmi dlouho
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bez vody na rozdíl např. od zeber a pakoní. Má nejkratší spánek mezi savci - necelé 2 hodiny denně. Podle
molekulárních analýz se tento taxon rozpadá nejméně na 6 samostatných druhů, z nichž některé jsou na pokraji
vyhubení.
Čeleď: turovití (Bovidae)
Druhově nejbohatší skupina recentních kopytníků. Jejich společným znakem je vývoj rohů, které nosí nejen samci,
ale u většiny druhů i samice. Na kostěný podklad (kostěné násadce, processus cornualis ossis frontalis) nasedají duté
“toulce” tvořené z rohoviny (keratin) epidermálního původu. Rohy neustále a nerovnoměrně dorůstají, takže se na nich
tvoří prstence, podle nichž se dá určit věk. Nejstarší část rohu je na špičce, rohy jsou útvary stálé a turovití je neshazují.
Jediný druh má rohy čtyři (antilopa čtyřrohá z Indie). V chrupu vymizely horní řezáky (na jejich místě je pulvinus
dentalis) a špičáky, stoličky jsou obvykle selenodontní. Od lebky jelenovitých se lebka turovitých liší tím, že nemá slzní
jamku před očima, má 1 kanálek v slzní kosti a základy korunek stoliček jsou ukryté v čelisti (není vytvořen krček,
boční svislé hrany se noří do alveol). Jelenovití jamku mají, kanálky jsou 2 a základy korunek jsou zvenčí viditelné.
Kopyta se často označují jako paznehty. Mnohé druhy turovitých byly domestikovány, jiné se loví pro maso, kůži
a trofeje. Dnes se dělí do 2 podčeledí.
Podčeleď tuři (Bovinae) je charakterizována mj. bočním odstupem rohů od lebky, lysým žláznatým mulcem bez
výrazné brázdy a 4 mléčnými žlázami se samostatnými struky. Bizon (Bison bison) - na prériích v USA a Kanadě žilo
v 19. stol. přes 60 milionů bizonů. Jejich migrující stáda byla téměř vyhubena bílými osadníky s cílem zlomit odpor
indiánů, kteří na nich byli existenčně závislí (nechvalně proslulý Buffalo Bill aj.). Díky záchraně na poslední chvíli dnes
žijí opět v relativně vysokých počtech, i když jde jen zlomek původních. Jsou i předmětem extenzivního chovu. Velmi
podobný zubr (Bison bonasus) obýval lesy severu Palearktidy; kdysi žil i u nás. V poslední chvíli byl zachráněn před
vyhubením, ovšem jeho populace původem z několika přeživších jedinců má nízkou genetickou variabilitu. Dnes žije
ve volnosti především v Bialowiežském pralese na hranicích Polska a Běloruska. Nedávno byl reintrodukován na
východě Slovenska. Jak divoký (Bos mutus) je adaptován na extrémní vysokohorské podmínky Tibetu, v přírodě je
však téměř vyhuben. Zbývající populace divokých předků domestikovaných kopytníků jsou obecně ohrožovány nejen
lovem, odchytem a zatlačováním stády domácích zvířat z pastvin, ale i obsazením napajedel, infekcemi a křížením
s domácími zvířaty. Arni (Bubalus arnee) je buvol obývající lesy jižní a jihovýchodní Asie; obdobně jako mnozí další
tuři však byl ve volné přírodě téměř vyhuben. Buvol africký (Syncerus caffer) žije v početných stádech v subsaharské
Africe; na rozdíl od arniho nebyl domestikován. Lovci trofejí jej řadili mezi 5 nejžádanějších afrických savců ("velká
pětka") a pokládali jej za nejnebezpečnějšího z nich..
Antilopy včetně gazel nejsou přirozenou skupinou; jde o nesourodé umělé seskupení více vývojových linií z Afriky
a Asie. Do podčeledi Antilopinae se dnes řadí i tribus kozy a ovce (Caprini), jehož příslušníci jsou charakterizována
mj. osrstěným mulcem rozděleným svislou brázdou (philtrum) a jedním párem mléčných žláz, z nichž každá má
samostatný struk. U samců se díky soubojům pomocí rohů vyvinula velmi tvrdá čelní část lebky, což je třeba zohlednit
při usmrcování z hlediska týrání zvířat. Kozorožec horský (Capra ibex) má ostrůvkovité rozšíření v alpské oblasti nad
horní hranicí lesa. Samci mají mohutné rohy, větší než samice. V důsledku lovu byl v 18. stol. na většině území
vyhuben, ale vlivem účinné ochrany a opětovného vysazování se navrátil do většiny původních alpských lokalit.
Kozorožci podobně jako kamzíci dokáží riskantně zlézat neschůdné horské skalnaté terény. Koza bezoárová (Capra
aegagrus) dostala český název podle bezoárů, což jsou útvary vznikající v trávicím traktu z nestravitelných zbytků
potravy (gastrolity, enterolity). Jde o ubývající druh s výskytem od Turecka a řeckých ostrovů po Pákistán. Byla
vysazena mj. na Pálavských vrších na jižní Moravě a později přemístěna jinam. Podobně jako u kamzíka v Jeseníkách
je snaha tyto nepůvodní druhy odstranit z rezervací, kde ničí chráněnou vegetaci. Kamzík horský (Rupicapra
rupicapra) žije nad horní hranicí lesa, ale v zimě sestupuje do nižších lesních poloh. Vyznačuje se hákovitě zahnutými
růžky, za nimiž jsou umístěny pachové žlázy, nazývané “fíky”. U samců jsou růžky silnější a na konci více zahnuté.
V nebezpečí se členové tlupy varují ostrým hvizdem. Říje probíhá od listopadu do prosince. U nás byla vysazena
zvířata alpského poddruhu na severu Čech u České Kamenice a v Jeseníkách. V Tatrách žije samostatný poddruh
kamzík tatranský (R. r. tatrica). Kamzičí zvěř ohrožuje zejména turistický ruch, nemoci, ale i mrazy a laviny. Muflon
(O. aries musimon, O. orientalis musimon) je ferálním (zdivočelým) potomkem ovcí domestikovaných již v neolitu a
dovezených na ostrovy ve Středomoří (Sardinii a Korsiku). Má srst v létě rezavohnědou a v zimě tmavší, samci mají na
hřbetě světlé "sedlo" a mohutné rohy (tzv. toulce), které muflonkám chybí nebo mají jen krátké růžky. Muflon byl u nás
vysazován od 19. stol., dnes žije v oborách i ve volnosti jako ceněná lovná trofejová zvěř. Preferuje suché kamenité
stráně a listnaté nebo smíšené lesy, kde tvoří různě početné tlupy. Říje je v listopadu až prosinci; berani o muflonky
bojují.
Řád: kytovci (Cetacea)
Název je z řec. ketos a lat. cetus = velryba. Vyvinuli se ze skupiny sudokopytníků příbuzné hrochům. Proto jsou
dnes stále častěji s předchozím parafyletickým řádem spojováni do jediné monofyletické skupiny Cetartiodactyla. Její
morfologickou synapomorfií je dlouhý štíhlý esovitě prohnutý penis se zatahovacím svalem (m. retractor penis),
3 primární bronchy a stavba blastocysty. Patří k nejodvozenějším skupinám savců. Nejlépe ze všech jsou adaptováni na
život ve vodě a na souši nemohou žít. Mají hydrodynamický tvar těla, které je kromě několika hmatových chlupů bez
srsti. Specifická stavba kůže snižuje tření a turbulence, termoizolační funkci plní podkožní tuk. Rybí vzhled těla je
výsledkem konvergence. I když jsou přední končetiny přeměněny v ploutve, jejich kostra je analogická ostatním
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savcům. Z pánevních končetin se zachoval jen nepatrný rudiment pánve. Vodorovná ocasní ploutev ani případná hřbetní
ploutev není podepřena kostrou. Hlava kytovců je mnohdy značně velká, mají absolutně největší mozek v živočišné říši
(vorvaň) s bohatou gyrifikací, ale malý v poměru k tělu. Oči jsou drobné a na temeni mají 1-2 uzavíratelné dýchací
otvory. Z nich vedou dýchací cesty do plic, přičemž dýchací a trávicí cesty spolu nekomunikují tak, jako u ostatních
savců. Čichové ústrojí je redukované a zevní zvukovod je zarostlý. Přesto mají vynikající sluch. Mezi adaptace na
potápění patří např. vysoký obsah hemoglobinu v erytrocytech a myoglobinu ve svalech, nižší citlivost k hromadění
CO2 v krvi, zpomalení tepu po potopení a nasměrování cirkulace do životně důležitých oblastí. Nadechují se po
vynoření a vydechují před ponořením, přičemž viditelný “gejzír” je tvořen kondenzovanou vodní párou. Samice
kytovců rodí velká prekociální mláďata, vždy ocasem napřed a po narození je ihned vynesou k hladině, aby se nadechla.
Většina kytovců žije v societách, někteří mají bohatou vnitrodruhovou komunikaci a značnou inteligenci. Dochází
u nich k hromadným nájezdům na břeh, kde hynou. Státy sdružené v Mezinárodní velrybářské komisi samy uvalily
moratorium na lov velryb, avšak Japonsko nerespektuje tuto dohodu pod záminkou “lovu pro vědecké účely” a Norsko
a Island loví ještě více kytovců než Japonci. K zdecimování populací kytovců přispěl vynález harpunového děla. Dnes
jsou ohrožováni i rostoucím provozem lodí a ponorek a znečištěním moří plastikovými sáčky. Mnoho delfínů hyne
nedopatřením v rybářských sítích (4 tis. kusů/rok), ale jsou i úmyslně loveni a konzumováni. V některých zemích
(Japonsko, Faerské ostrovy - součást EU) přetrvává jejich masové zabíjení krutými metodami pod záminkou “národních
kulturních tradic”.
Podřád: kosticovci (Mysticeti)
V dospělosti nemají zuby, ale z patrových lišt visí husté jemné rohovité pláty zvané kostice, které jako filtr
zachycují mořský plankton (krill) a propouštějí vodu. Ta vlivem tlaku jazyka odteče a potrava je vtlačována do jícnu.
Lebka má nahoře 2 dýchací otvory. Komunikují hlasitými zvuky s nízkou frekvencí.
Velrybovití (Balaenidae) zahrnují 4 druhy, všechny ohrožené. Velryba grónská (Balaena mysticetus) byla
v severních mořích nejčastěji loveným druhem velryb. V důsledku toho byla téměř vyhubena.
Plejtvákovití (Balaenopteridae) obývají všechny oceány, typické jsou pro ně pravidelné dlouhé migrace. Plejtvák
obrovský (Balaenoptera musculus) je největší živočich všech dob, měří až přes 30 m, váží až 160 tun. Stavy
zdecimované na 3 % původních počtů jsou navzdory ochraně možná už pod kritickým minimem, neboť plejtváci
nemusí být schopni nalézt partnery k rozmnožování pro příliš sníženou populační hustotu. Keporkak (Megaptera
novaeangliae) má dlouhé prsní ploutve, samci jsou známi svými táhlými “zpěvy”, jimiž komunikují na velké
vzdálenosti. Rozmnožují se v tropech, na léto migrují do potravně bohatých studených moří.
Podřád: ozubení (Odontoceti)
Mají homodontní chrup a 1 dýchací otvor. K orientaci a lovu používají dokonalou vysokofrekvenční echolokaci
(hydrolokace, sonar). Ultrazvuk je generován ve výchlipkách horních dýchacích cest a nasměrován akustickým
"reflektorem" resp. zvukovou "čočkou" (tukové těleso v oblasti čela, zvané též meloun). Signál odražený od kořisti
nebo překážky je veden mandibulou do ucha. Asymetrie lebky napomáhá lokalizaci kořisti. Jsou to vysoce efektivní
predátoři, živící se hlavně rybami, někdy i mořskými savci a ptáky nebo naopak hlubinnými hlavonožci. Dvě čeledi se
adaptovaly na život v řekách; mnozí jejich zástupci jsou na pokraji vyhubení.
Delfínovití (Delphinidae) jsou nejznámější skupinou ozubených kytovců. Jejich society efektivně kooperují při lovu
ryb. Jsou známi epimeletickým chováním, někdy i vůči člověku (záchrana tonoucích). Jsou i snahy o jejich vojenské
využití. V Brazílii existuje divoká populace, která si uchovává tradici spontánní oboustranně výhodné spolupráce s
lidmi při rybolovu. V delfináriích je často předváděna drezúra delfínů skákavých (Tursiops truncatus). Kontrastně
černobíle zbarvená kosatka dravá (Orcinus orca) je rozšířena po celém světě, nejhojněji v chladných vodách.
Je druhým největším predátorem. Za ploutvonožci podniká i nájezdy na pláže; loví i velryby.
Vorvaňovití (Physeteridae) – patří sem vorvaň (Physeter catodon), největší ozubený kytovec a tedy i největší
predátor. Živí se mimo jiné velkými druhy hlavonožců, za nimiž se potápí do hloubky přes 1 km. Je známý např.
z románu H. Melvilla Bílá velryba (Moby Dick), líčícího zašlou "slávu" velrybářství 19. stol., kdy se z vorvaňů získával
spermacet (olejovitá tekutina z hlavy) a ambra (konkrementy v trávicím traktu).
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